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বােজট ২০২১-২০২২ 

 

িনমলা সীতাৰমণৰ ভাষণ 

 

িব  ম ী 

১ ফব্ ৱাৰী, ২০২১ 

মাননীয় অধ  মেহাদয়,  

মই ২০২১-২০২২ বষৰ বােজট উ াপন কিৰেছা৷ 

পিৰচয় 

1. মাননীয় অধ  মেহাদয়, এই বােজটৰ িত এেন এক 

পিৰি িতত কৰা হেছ িয পূেব কিতয়াও ঘটা নাই৷ আিম জােনা য 

এটা মহামাৰীেয় এখন দশ অথবা দশ এখনৰ িযেকােনা এটা 
া তেহ লয়ৰ সৃ  কেৰ৷ িক  ক’িভড-১৯- য় ২০২০ চনৰ সম  

সময়েছাৱােক ভাৱাি ত কিৰেছ৷  
 

2. যিতয়া মই ২০২০-২১ বষৰ বােজট উ াপন কিৰিছেলা 
তিতয়া আিম িব  অথনীিত এইদেৰ লেহমীয়া হ পিৰব বুিল 

ক না কিৰব পৰা নািছেলা৷ 
 

3. আিম এয়াও ক না কিৰব পৰা নািছেলা য আমাৰ 

জনসাধাৰণৰ লগেত অন ান  দশৰ নাগিৰকসকেল এেন 

ক ঠনতাৰ স খুীন হ িনজৰ আেপানজনক হ ৱাবলগীয়া হ’ব৷ 
 

4. লকডাউন ণয়ন নকৰাৰ িতশংকা অিধক আিছল৷ িতিন 

স াহৰ লকডাউন ঘাষণা কৰাৰ ৪৮ ঘ াৰ িভতৰেত ধানম ীেয় 

২.৭৬ লাখ কা ট টকাৰ ধানম ী গিৰব কল াণ যাজনাৰ ঘাষণা 



কিৰিছল৷ ইয়াৰ জিৰয়েত ৮০০ িমিলয়ন লাকক খাদ ৰ যাগান, 

৮০ িমিলয়ন পিৰয়ালৰ লাকৈল িবনামূলীয়া ৰ ন গছ, ৪০০ 

িমিলয়নতৈকও অিধক কৃষক, বয়স  লাক, দখুীয়া তথা 
আতজনৈল ত  নগদ ধন ানা ৰণৰ সুিবধা দান কৰা 
হিছল৷  

 

5. বহৃৎ সংখ ক নাগিৰক ঘৰেত আৱ  হ থািকেলও গাখীৰ, 

শাক-পাচিল আ  ফলমূল যাগান ধেৰাতঁা, া  আ  অনাময় 

কম , াক চালক, ৰ’লেৱ আ  ৰাজহৱা পিৰবহণ িবভাগ, বংক 

কমচাৰী, িবদু ৎ কম , আমাৰ অ দাতাসকল, আৰ ী, অি  

িনবাপকবািহনী আ  সশ  বািহনীেয় ভাইৰাছৰ াৰা আ া  

হাৱাৰ আশংকা মনত লও িনজৰ কাম স াদন কিৰিছল৷ আিম 

তওঁেলাকক ীকৃিত দান কিৰেছা আ  সদনৰ েত কৰ তৰফৰ 

পৰা এই সমূহ পু ষ আ  মিহলাৈল তওঁেলাকৰ িন াপূবক 

কতব ৰ বােব দেয়েৰ কৃত তা কাশ কিৰেছা৷ 
 

6. অধ  মেহাদয়, জনসাধাৰণৰ মংগলৰ বােব সংসদ আ  

িবধানসভাৰ স ানীয় সদস সকেল তওঁেলাকৰ বতনৰ ধেনা 
অৱদান িহচােপ আগবঢ়াইিছল৷  
 

7. ম’ ২০২০ চনত চৰকােৰ আ িনভৰ ভাৰত পেকজ 

(এএনিব ১.০)ৰ কথা ঘাষণা কিৰিছল৷ পুন াৰ বাহাল ৰািখবৈল 

সই বষেটাৰ িপছৈল আিম দুটাৈক পৰৱত  আ িনভৰ ভাৰত 

পেকজ (এএনিব ২.০ আ  এএনিব ৩.০) ণয়ন কিৰিছেলা৷ 
আ িনভৰ ভাৰত পেকজৰ মুঠ িব ীয় ভাৱ আৰিবআই- য় 

আকলন কিৰিছল ২৭.১ লাখ কা ট টকা িয জিডিপ-ৰ ১৩% 

আিছল৷  
 

8. চৰকাৰ িহচােপ আিম পিৰি িতৰ ওপৰত নজৰ ৰািখিছেলা 
আ  আমাৰ িত য়াসমূহৰ িত ইিতবাচক আিছেলা৷ 

ধানম ীৰ নতৃ ত এই চৰকােৰ আমাৰ সমাজৰ অসুৰি ত 

অংশ- দিৰ , দিলত, আিদবাসী, বয়স , জত কমচাৰী আ  

আমাৰ িশ সকলৈল স দ িবতৰণত অিধক  দান 

কিৰিছল৷ িপএম জেকৱাই, িতিনটা এএনিব পেকজ আ  িপছৰ 



ঘাষণাসমূহ িনজৰ মাজেতই পাচঁটা িমিন বােজট িহচােপ 

পিৰগিণত হিছল৷ 
 

9. আ িনভৰ পেকেজ আমাৰ আ ঃগাথঁিন সং াৰক গিত 

দান কিৰিছল৷ এমএছএমইৰ পনুৰ সং াকৰণ, খিনজ খ ৰ 

বািণ জ কীকৰণ, কৃিষ আ  ম সং াৰ, ৰাজহৱা খ ৰ 

ব গতকৰণ, এক ৰা  এক ৰচন কাড, উৎপাদন সংেযা জত 

সাহায  আচঁিন আ  িকছমান পণূ সং াৰ এই সময়েচাৱাত 

স াদন কৰা হেছ৷ তােৰাপিৰ ফচেলচ আয়কৰ মূল ায়ন, িডিব ট 

আ  িব ীয় সমাপনৰ দেৰ অন ান  সং ােৰা সাধন কৰা হেছ৷  
 

10. আ জ ভাৰতত দুটা িতেষধক উপল  হেছ, ইয়াৰ 

জিৰয়েত আমাৰ নাগিৰকসকল ক’িভড-১৯ৰ পৰা সুৰি ত হাৱাই 

নহয় বৰ  অন ান  শতািধক দেশা উপকৃত হেছ৷ অিতশীে ই 

আন দুটা িতেষধেকা বজাৰত উপল  হ’ব৷ 
 

11. মাননীয় ধানম ীেয় আমাৰ িব ানীসকলক কৃিত  দান 

আ  ধন বাদ াপন কিৰ ট কাকৰণ কাযসূচীৰ ণয়ন কিৰিছল৷ 
আিম তওঁেলাকৰ য়াসৰ িত িচৰ কৃত  হ ৰ’ম৷ 
 

12. ইয়াৰ জিৰয়েত আিম ২০২১ চনেতা ক’িভড-১৯ৰ সেত যু  

অব াহত ৰািখব লািগব বুিল মনত ৰািখব লািগব৷  
 

13. এিতয়া, দুখন িব যু ৰ সমাি ৰ িপছত িযদেৰ ৰাজৈনিতক, 

অথৈনিতক আ  কূটৈনিতক স কৰ পিৰৱতন ঘ টিছল, 

ক’িভডৰ িপছেতা িব খন পিৰৱিতত হ’বৈল ধিৰেছ৷ ইিতহাসত এক 

নতন সু য উ ািসত হেছ- ভাৰত কৃতেতই িত িত আ  

আশাৰ এক ভূিম িহচােপ পিৰগিণত হ উ ঠেছ৷  
 

'' দাকেমাকািল আ ােৰ আৱিৰ থািকেলও িব াস হ’ল এেন 

এক চৰাই িয পাহৰ অনুভৱ কেৰ আ  গীত গায়’’ 

-ৰবী নাথ ঠাকুৰ 

( জানাকী প ৱা –এফিৰ জমৰ এক সং হ) 
 



14. এই স াৰ সেত মই অসহায় হ’ লও শহতীয়াৈক 

অে িলয়াত ট ম ই য়াই িয িবজয় সাব  কিৰেল, েকটে মী 
দশ িহচােপ আিম সই আন  অনভুৱ কিৰব পােৰা৷ ইয়াৰ াৰা 

আিম মানুহ িহচােপ আমাৰ ণগতমান, িবেশষৈক আমাৰ ত ণ 

জ ই িত িতস  হ িত িত পালন কৰাৰ আ  সফল 

হাৱাৰ ল ণ দিশত কিৰেছ৷ 
 

15. আ জ ভাৰত মৃ্ত ৰ হাৰ িত িমিলয়ন জনসংখ াত ১১২ 

আ  স য় ৰাগীৰ সংখ া িত িমিলয়ন জনসংখ াত ১৩০ হাৱাৰ 

াৰা সবােতাৈক কম আ া  দশ িহচােপ পিৰগিণত হেছ৷ 
আমাৰ অথনীিত পুন ীিৱত হাৱাৰ ভঁ ট আিম ইয়ােতই 

দিখবৈল পাইেছা৷ 
 

16. এই বােজটখন এই নতন দশকৰ থমখন বােজট হ’ব৷ এই 

বােজট আেপানােলাকৰ সমথনত িড জেটল বােজট িহচােপ 

পিৰেবিশত হ’ব৷ 
 

17. এই পয  অথনীিতত কৱল িতিনবাৰৰ বােব বােজট 

সংকুিচত হেছ৷ এই আটাইেবাৰ সংেকাচনৰ কাৰণ হ’ল ভাৰতৰ 

ক ঠন পিৰি িত৷ এইবাৰ আমাৰ অথনীিত সংকুিচত হেছ বি ক 

মহামাৰীৰ বােব িয অন  দশেতা হেছ৷ 
 

18. ইয়ােক ক মই আ িব ােসেৰ ক’ব পােৰা য আমাৰ 

চৰকােৰ অথনীিত পনু াৰৰ বােব স ূণ ত৷ এই বােজেট 

আমাৰ অথনীিতক পনু ীিৱত কৰাৰ িতেটা অৱকাশ দান 

কিৰেছ িয বহন ম িবকাশৰ বােব আৱশ ক৷ 
 

19. ২০২১ বষেটাত আমাৰ ইিতহাসত বহেকইটা মাইলৰ খুঁ ট 

াপন হ’ব৷ ইয়ােৰ কইটামান মই উে খ কিৰেছাঃ এয়া ত তাৰ 

৭৫তম বষ; ভাৰতত গাৱা সংল  হাৱাৰ ৬০তম বষ; ১৯৭১ৰ 

ভাৰত পািক ান যু ৰ ৫০তম বষ; ত  ভাৰতৰ অ ম 

লাকিপয়লৰ বষ; ি কছ িছেড ীত ভাৰতৰ পাল; আমাৰ 

চ যান-৩ অিভযানৰ বষ; আ  হিৰ াৰ মহাকু ৰ বষ৷   
 



20. মাননীয় অধ  মেহাদয়, বােজটৰ ক-অংশৰ িবষেয় ঘাষণা 
কৰাৰ পূেব মই এয়া ীকাৰ কিৰব িবচািৰেছা য আমাৰ দশৰ দেৰ 

জনসাধাৰণৰ বােব এয়া িকমান বৃহৎ ত া ান হ’ব িয 

িব তাবাদৰ দৗৰেতা সংব  হ আেছ৷ ই আমাক িবিভ  ধৰেণ 

দুখ িদেছ৷ মই আমাৰ িতগৰাকী নাগিৰকৰ িত নতম ক হেছা 
িয িবগত ক ঠন বষেটাত কািয়ক আ  মানিসক কল ােণেৰ িনজৰ 

সাহিসকতা দশন কিৰেছ৷  
 
 

অংশ ক 
 

21. ক অংশত মই আ িনভৰ ভাৰত এটা দৃ েকাণ দা ঙ 

ধিৰবৈল য়াস কিৰেছা৷ 
 

22. আ িনভৰ ভাৰতৰ ধাৰণােটা নতন নহয়৷ াচীন ভাৰত 

সমােনই -িনভৰশীল আ  িব ৰ বজাৰৰ বােব ক ল আিছল৷ 
 

23. আ িনভৰ ভাৰত ১৩০ কা ট ভাৰতৰ ত াশা িয পূণ সামথ 

আ  দ তাৰ সেত আ ত িয়ত৷ 
 

24. আিম ইিতমেধ ই িবিভ  আ জািতক সং া যেন জ২০ 

আ  ি কছৰ সদস ৷ াকৃিতক দুেযাগ শমনৰ আ ঃগাথঁিন আ  

আ জািতক সৗৰ সহেযািগতা ভাৰতৰ য়াসৰ বােব বা ৱািয়ত 

হেছ৷ 
 

25. ক-অংশৰ াৱনাই দেশই সব থম, কৃষকৰ উপাজন 

দু ণ, শ শালী আ ঃগাথঁিন, সু  ভাৰত, সুশাসন, যুৱ জ ৰ 

বােব অৱকাশ, সকেলােৰ বােব িশ া, মিহলা সৱলীকৰণ আ  

সমি ত িবকাশ ধাৰণাক সৱলীকৃত কিৰেছ৷  
 

26. অিতিৰ ভােৱ, ২০১৫-১৬ৰ বােজট অিধেৱশনৰ সময়ত 

আিম দান কৰা ১৩টা িত িতৰ ী  ণয়নৰ িদশত 

আগবািঢ়েছা যাক ২০২২ চনৰ ত তা আে ালনৰ ৭৫তম বষত 



অমতৃ মেহাৎসৱৰ সময়ত বা ৱায়ন কৰা হ’ব৷ ইয়াৰ জিৰয়েতও 

আ িনভৰতাৰ বী ণ অনুনািদত হ’ব৷ 
 

27. ২০২১-২০২২ৰ বােজট াৱনা ৬টা ত িথয় হেছ 

i. া  আ  কল াণ 

ii. কািয়ক আ  িব ীয় মূলধন আ  আ ঃগাথঁিন 

iii. ত াশী ভাৰতৰ বােব সামূিহক িবকাশ 

iv. মানৱ মূলধনৰ পুনজ িৱতকৰণ  

v. উ াৱন আ  আৰএ িড 

vi. নূ নতম চৰকাৰ আ  সবািধক শাসন 
 

1. া  আ  কল াণ 
 

28. াৰি কেত মই ক’বৈল িবচািৰেছা য এই বােজটত া  

আ ঃগাথঁিনৰ বােব িবিনেয়াগ আেপি কভােৱ বৃ  কৰা হেছ৷ 
তােৰাপিৰ অিধক সংখ ক অনু ানৰ সংল কৰেণেৰ আিম 

িত িতও অিধক দান কিৰেছা৷ 
 

29. া  খ ৰ িত সামূিহক পদে প আগবঢ়াই আিম 

িতেৰাধা ক, িতকাৰ আ  কল াণৰ িদশ সৱলীকৰণ কৰাৰ 

িদশত আগবািঢ়েছা৷ 
 

া  ণালী 
 

30. ৬ বছৰৰ বােব ায় ৬৪,১৮০ কা ট টকাৰ িবন ােসেৰ 

নতনৈক ক ীয় পৃ েপাষিকত আচঁিন ‘‘িপএম আ িনভৰ সু  

ভাৰত যাজনা’’ মুকিল কৰা হ’ব৷ ইয়াৰ জিৰয়েত া খ ৰ 

াথিমক, ি তীয় আ  তৃতীয় পযায়ত সামথৰ িবকাশ, িবদ মান 

ৰা য় পযায়ত অনু ানৰ সৱলীকৰণ, নতন অনু ানৰ সৃ , নতন 

আ  নৱ িবকাশীল ৰাগৰ িনণয় আ  িচিকৎসা আিদৰ সুিবধা 
িবকিশত হ’ব৷ এই আচঁনীৰ অধীনত থকা ধান পযায়সমূহ হ’লঃ  
 

a. ১৭,৭৮৮টা ামীণ আ  ১১,০২৪টা নগৰ া  আ  কল াণ 

ক ৈল সমথন  



b. ১১খন ৰাজ ৰ সকেলা জলা আ  ৩৩৮২টা কত সংব  

ৰাজহৱা া  গেৱষণাগাৰৰ াপন; 

c. ৬০২খন জলা আ  ১২টা ক ীয় িত ানত পণূ 

সংকটজনক সৱাৰ িচিকৎসালয় কৰ াপন;  

d. ৰাগ িনয় ণৰ ৰা য় ক  (এনিচিডিচ), ইয়াৰ ৫টা 
আ িলক শাখা আ  ২০টা ম ’পিলটান া  িনৰী ণ 

ইউিনটৰ সৱলীকৰণ; 

e. সকেলা ৰাজ / ক ীয়শািসত েদশৈল সকেলা ৰাজহৱা 
া  গেৱষণাগাৰ াপনৰ বােব সংব  া  তথ  প’ টলৰ 

স সাৰণ; 

f. ১৭টা নতন ৰাজহৱা া  ইউিনটৰ ণয়ন আ  ৩৩টা 
িবদ মান ৰাজহৱা া  ইউিনটৰ পই ছ অব্ এণ্  অথাৎ 

৩২টা িবমানব ৰ, ১১টা সাগৰীয় ব ৰ আ  ৭টা ল  

’িছঙত সৱলীকৰণ; 

g. ১৫চা া  জ ৰীকালীন কাযকৰী ক  আ  ২খন 

ম’বাইল িচিকৎসালয় াপন; আ  

h. এখন া , ডি উএইচঅ’ দি ণ এিছয়া অ লৰ বােব এখন 

আ িলক গেৱষণা টফ’ম, ৯টা বায়’-সুৰ া পযায় ৩ 

গেৱষণাগাৰ আ  ভাইৰ’লজীৰ ৪খন আ িলক ৰা য় 

িত ান াপন৷ 
  
 

পু  
 

31. পু গত িবষয়, ডিলভাৰী, চাৰ আ  ফলাফল সৱলীকৰণ 

কিৰবৈল আিম পিৰপূৰক পু  কাযসূচী আ  পাষণ অিভযান 

সংব  কিৰম আ  িমছন পাষণ ২.০ মুকিল কিৰম৷ আিম ১১২খন 

ত াশী জলাত পু গত ফলাফল উ ত কিৰবৈল কৗশল হণ 

কিৰম৷ 
 

পানী যাগানৰ সাবজনীন ক’ভােৰজ 
 



32.সবজনীন া ৰ ল ত উপনীত হ’বৈল পূব চত িহচােপ িব  
া  সং াই  জল, অনাময় আ   পিৰেবশৰ 
েয়াজনীয়তা স ভত সবদা  আেৰাপ কিৰ আিহেছ। 

 
33.জল জীৱন অিভযান (নগৰীয়া) ৰ ভাৰ  কৰা হ’ব।ইয়াৰ 
ল  হেছ ২.৮৬ কা ট গহৃ ীক টপ সংেযােগেৰ সকেলা 
৪,৩৭৮ নগৰীয়া ানীয় িনকায়ৈল সবজনীন পানী যাগান তথা 
এেকদেৰ ৫০০ আম ট চহৰত পনীয়া আৱজনা ব ৱ াপনা।৫ 
বছৰত ২,৮৭,০০০ কা ট টকা ব য়সােপে  ইয়াক পায়ণ কৰা 
হ’ব। 
 

 ভাৰত, া  ভাৰত 
 

34.ভাৰতৰ নগৰা লত অিধক তা ৰ অেথ, সকেলা িলেগচী 
ডা  চাইটৰ বাঅ’-িৰেমিডেয়শ ন আ  িনমাণ-আ -উে দ 

য়া-কলাপৰপৰা ফল সূতােৰ আৱজনা ব ৱ াপনাৰ াৰা 
স ূণ মল ব ৱ াপনা আ  লেতৰা পানী টেম , আৱজনাৰ 
উৎসেত িবভাজন, এবাৰ-ব ৱ ত া ক াস, বায়ু দষূণ 

াসত আিম  দান কিৰেছা।২০২১ ৰপৰা ২০২৬ ল ৫ 
বছৰ সময়ৰ বােব মুঠ ১,৪১,৬৭৮ কা ট টকা আিথক 
আব েনেৰ নগৰীয়া  ভাৰত অিভযান ২.০ পায়ণ কৰা 
হ’ব। 

 
 বায় ু

 
35.বায়ু দষূণৰ মবধমান সমস া অিত ম কিৰবৈল, মই এই 
বােজটত িনযতুেৰা অিধক জনসংখ া থকা ৪২ নগৰীয়া ক ৈল 
২,২১৭ কা ট টকা আগবেঢ়াৱাৰ াৱ জনাইেছা। 

 
িপং পিলচী 

 
36.আিম পুৰিণ আ  আনিফট বাহনসমহূ অপসাৰণ কিৰবৈল 
এ ট ামূলক বাহন িপং নীিত পথৃকভােৱ ঘাষণা 
কিৰেছা।ই ই ন-ফল দ, পিৰেবশ অনুকূল বাহনক উৎসাহ 
যােগাৱাত সহায় কিৰব, ইয়াৰ জিৰয়েত যান-বাহনজিনত দষূণ 

আ  তল আমদািন িবল াস হ পিৰব।অট’ মেটড িফটেনছ 
চ াৰত ব গত বাহনৰ ত ২০ বছৰৰ পাছত আ  



বািণ জ ক বাহনৰ ত ১৫ বছৰৰ পাছত িফটেনছ ট  
স  কিৰব লািগব। আচঁিনখনৰ সিবেশষ ম ালয়েটােৱ পৃথেক 

কাশ কিৰব। 
 
ভকিচন 

 
37.স িত মা  ৫ খন ৰাজ ত সীমাব  মড ইন ই য়া পণ  
িনউেমােকাকাল ভকিচন সম  দশখনেত দান কৰা 
হ’ব।ইয়াৰ জিৰয়েত বছিৰ ৫০,০০০ ৰ ৰািধক িশ ৰ মতৃ  ৰাধ 
কিৰব। 

 
38.মই ২০২১-২২ ৰ বােজট া লন (BE ) ত ক’িভড-১৯ 
ভকিচনৰ অেথ ৩৫,০০০ কা ট টকা আগবঢ়াইেছা। েয়াজন 

সােপে  অিধক পুঁ জ আগবঢ়াবৈল মই অংগীকাৰব । 
 

39. া  আ  কল াণ ৰ অেথ বােজট ব য় এই বষৰ বােজট 
া লন ৯৪,৪৫২ কা ট টকাৰপৰা ২০২১-২২ ৰ বােজট 
া লন ২,২৩,৮৪৬ কা ট টকাৈল বৃ  কৰা হেছ, অথাৎ 

বৃ ৰ হাৰ হেছ ১৩৭ শতাংশ।ইয়াৰ সিবেশষ এই ভাষণৰ 
পিৰিশ  I ত সি িব  কৰা হেছ। 

 
2. বা ৱ ও আিথক মলূধন আ  আ ঃগাথঁিন 
 
আ িনভৰ ভাৰত – ডাকশ ন িলংকড ইনেচন টভ আঁচিন 
(PLI) 
 

40.এখন ৫ িলয়ন আেমিৰকান ডলাৰৰ অথনীিতৰ অেথ, 

আমাৰ মনুেফ ািৰং খ ৰ িনৰিব ভােৱ ত অংকত বৃ  
িবকাশ সাধন হেছ।আমাৰ মনুেফ ািৰং কা ানীসমূহ 
বি ক যাগান শংৃখলৰ সংহত অংশ,মূল পাৰদিশতা আ  

অ ণী যু ৰ অিধকাৰী হাৱােটা আৱশ কীয়।এই সকেলােবাৰ 
ল ত উপনীত হ’বৈল, আ িনভৰ ভাৰতৰ অেথ মনুেফ ািৰং 

’ ৱল চ য়ন গিঢ় তিলবৈল ১৩ টা খ ৰ বােব িপএলআই 
আচঁিন ঘাষণা কৰা হেছ।ইয়াৰ অেথ, ২০২১-২২ িব ীয় 
বষৰপৰা আৰ  কিৰ ৫ বছৰৰ বােব ায় ১.৯৭ লাখ কা ট টকা 
আগবঢ়াইেছ।এই েচ াই মূল খ সমূহৰ মা া আ  প সাধন, 



’ ৱল চ য়ন গঢ়া আ  িতপালনআ  আমাৰ যুৱ সমাজৰ 
বােব িনেয়াগ আগবেঢ়াৱাত সহায় কিৰব। 

 
 
ট টাইল 

 
41. ট টাইল উেদ াগেটাক বি কভােৱ িতেযাগী, বৃহৎ 
িবিনেয়াগক আকিষত কিৰবৈল স ম কিৰ তালা আ  িনেয়াগ 
সৃ ৰ বধনৰ অেথ, িপএলআই আচঁিনখনৰ সংেযাজন িহচােপ 
মগা ইনেভ েম  ট টাইল পাক(MITRA)শীষক এখিন আচঁিনৰ 
ভাৰ  কৰা হ’ব।ই িব মানৰ আ ঃগাথঁিন গিঢ় তিলব তথা 

ৰ ািনত ’ ৱল চ য়ন গিঢ়বৈল স ম কিৰ তিলব।৩ বছৰত 
৭ ট টাইল পাক াপন কৰা হ’ব। 

 
আ ঃগাথঁিন 
 
42.২০১৯ ৰ িডেচ ৰত মই ঘাষণা কৰা নশ েনল ইন াচ াকচাৰ 
পাইপলাইন (NIP) হেছএেনধৰণৰ থম, ভাৰত চৰকাৰৰ সম -
চৰকাৰ ব ৱ া।৬৮৩৫ ক েৰ এই এনআইিপ ৰ ভাৰ  কৰা 
হিছল; এই েজ  পাইপলাইনেটা এিতয়া ৭,৪০০ ক ৈল 

স সািৰত কৰা হেছ।েকইটামান মূল আ ঃগাথঁিনমূলক 
ম ালয়ৰ অধীনত ১.১০ লাখ কা ট টকা মূল ৰ ায় ২১৭ টা 

ক  স ূণ কৰা হেছ। 
 

43.এই এনআইিপ হেছ এটা িনিদ  ল  যাৰ জিৰয়েত চৰকােৰ 
আগ ক বছৰেকইটাত উপনীত হ’বৈল অংগীকাৰব ।ইয়াৰ 
বােব চৰকাৰখন আ  িব ীয় খ  উভয়েৰপৰা পুঁ জৰ  বৃ  
আৱশ কীয় হ’ব।এই বােজটত, মই িন  উে িখত িতিনটা 
উপােয়েৰ এয়া স  কিৰবৈল িনকপকপীয়া পদে প হণৰ 

াৱ জনাইেছা। যথাঃ 
 

44. থমেত, আনু ািনক গঠন গিঢ় তালাৰ জিৰয়েত; ি তীয়েত, 

নগদীকৰণ স ি ত বহৃৎ জাৰৰ াৰা আ  তৃতীয়েত ক ীয় 
আ  ৰা জ ক বােজটসমূহৰ মূলধনী ব য়ৰ য়াৰ বধনৰ 
জিৰয়েত। 

 
 



আ ঃগাথঁিন অথায়ন– ডভলপেম  ফাইেন েয়ল 
ইন টউচন(DFI)  
 

45.আ ঃগাথঁিনৰ অেথ দীঘ ম াদী ঋণ অথায়ন (debt financing ) 
আৱশ কীয়।এটা পছাগতভােৱ পিৰচািলত ডভলপেম  
ফাইেন েয়ল ইন টউচেন আ ঃগাথঁিন অথায়নৰ অেথ 

দানকাৰী, স মকাৰী আ  অনঘুটক েপ য়া কৰােটা 
আৱশ কীয়।েসই অনুসােৰ, এটা িডএফআই িত াৰ অেথ মই 
এখন িবেধয়ক উ াপন কিৰম।মই এই িত ানৰ পুঁ জৈল মুঠ 
২০,০০০ কা ট টকা আগবঢ়াইেছা।এই েচ াত আেছ িতিন 
বছৰ সময়ত এই িডএফআইৰ বােব অিত কেমও ৫ লাখ কা ট 
টকা ঋণদান পট’ফিলঅ’ গিঢ় তালা। 

 
46.ফেৰইন পট’ফিলঅ’ ইনেভ ৰৰ াৰা আ ঃগাথঁিন িবিনেয়াগ 
ন াস ( InVIT ) আ  িৰেয়ল এে ট িবিনেয়াগ ন াস (REIT ) ৰ ঋণ 
অথায়নক াসংিগক আইনখিনৰ সুচল সংেশাধনীৰ াৰা স ম 
কিৰ তালা যাব।ই আ ঃগাথঁিন িবিনেয়াগ ন াস ( InVIT ) আ  
িৰেয়ল এে ট িবিনেয়াগ ন াস (REIT ) ল অথৰ সগুমতা সহজ 
কিৰ তিলব আ  ইয়াৰ জিৰয়েতই আ ঃগাথঁিন আ  িৰেয়ল 
এে ট খ সমূহৈল পুঁ জ বৃ  কিৰবপৰা যাব। 

 
স দ নগদীকৰণ 
 

47.নতন আ ঃগাথঁিন িনমাণৰ অেথ ৰাজহৱা আ ঃগাথঁিন 
স দসমূহৰ নগদীকৰণ ফল সূ কৰােটা এটা অিত পণূ 
অথায়ন িবক ।স াৱ  াউনিফ  আ ঃগাথঁিন স দসমূহৰ 
এটা “ নশ েনল মিনটাইেজশ ন পাইপলাইন” ৰ ভাৰ  কৰা 
হ’ব।অ গিত িনৰী ণ আ  িবিনেয়াগকাৰীসকলৈল অৱেলাকন 
আগবঢ়াবৈল এটা এেচট মিনটাইেজশ ন ডছব’ ডা যু ত কিৰ 
উিলওৱা হ’ব।নগদীকৰণৰ অেথ কতেবাৰ পূণ ব ৱ া 
তলত উে খ কৰা হ’লঃ 

 
a. ভাৰতৰ ৰা য় ঘাইপথ ািধকৰণ আ  িপ জিচআইএল এ 

েত েকই এটা আ ঃগাথঁিন িবিনেয়াগ ন াস ( InVIT ) ৰ 
পৃ েপাষকতা কিৰবিযেয় আ ঃৰা য় আ  ঘ ৱা 
আনু ািনক িবিনেয়াগকাৰীসকলক আকিষত 
কিৰব।এনএইচএআই আ ঃগাথঁিন িবিনেয়াগ ন াস ( InVIT ) 



ল ৫,০০০ কা ট টকাৰ আনমুািনক এ াৰ াইজ মূল সহ 
পাচঁ কায ম পথ হ া ৰ কৰা 
হ’ব।সমা ৰালভােৱ,িপ জিচআইএল আ ঃগাথঁিন 
িবিনেয়াগ ন াস ( InVIT ) ল ৭,০০০ কা ট টকা মূল ৰ 

িমশ ন এেচট হ া ৰ কৰা হ’ব। 

b. স াদনৰ পাছত স ালন আ  পিৰচালনাৰ অেথ 
ৰলেৱেয় ডিডেকেটড ইট কিৰড’ৰ এেচট নগদীকৰণ 

কিৰব। 

c. পৰৱত  সময়ত স ালন আ  পিৰচালনা অনুেমাদনৰ 
অেথ কইবাটাও িবমানব ৰৰ নগদীকৰণ কৰা হ’ব। 

d. স দ নগদীকৰণ কায মৰ অধীনত স  কিৰবলগীয়া 
আন মূল আ ঃগাথঁিন স দসমহূ হেছঃ (i) 

এনএইচএআইঅপােৰশ েনল টল ৰাড (ii) 

িপ জিচআইএলৰ িমশ ন এেচট (iii) গইল, 
আইঅ’িচএল আ  এইচিপিচএলৰ তল আ  গছৰ 
পাইপলাইন (iv) টায়াৰ II আ  III চহৰত থকা এএআইৰ 
িবমানব ৰসমূহ, (v) আন ৰলেৱ আ ঃগাথঁিন স দ (vi) 

ক ীয় পণ াগাৰ িনগম আ  ‘নােফড’ তথা আনেবাৰৰ 
দেৰ িচিপএছই ৰ পণ াগাৰ স দআ  (vii) ীড়া 

িডয়াম। 
 

মূলধন বােজটৰ চৰ বৃ  
 

48.২০২০-২১ ৰ বােজট া লনত, আিম মূলধনী ব য়ৰ অেথ 
৪.১২ লাখ কা ট টকা আগবঢ়াইিছেলা।স দৰ নাটিন সে ও 
আিম মূলধনৰ অিধক ব য়ৰ েচ া হণ কিৰিছেলা আ  
বষেটাৰ শষত আিম স ৱতঃ ৪.৩৯ লাখ কা ট টকা ব য় 
কিৰেছা যাক মই ২০২০-২১ ৰ বােজট া লনত 
আগবঢ়াইিছেলা।২০২১-২২ ৰ বােব, মই মূলধনী ব য়ৰ তী  বৃ ৰ 

াৱ জনাইেছা আ  ইয়াৰ অেথ ৫.৫৪ লাখ কা ট টকা 
আগবেঢ়াৱা হেছ যাৰ হাৰ ২০২০-২১ ৰ বােজট া লনতৈক 
৩৪.৫% অিধক।ইয়ােৰ, ৪৪,০০০ কা টতৈকেয়া অিধক টকা মই 
অথৈনিতক পিৰ মা িবভাগৰ ‘বােজট হড’ ত ৰািখেছা িযসমহূ 
মূলধনী ব য়ত ল ণীয় অ গিত দশন কৰা 

ক /কায ম/িবভাগসমূহৰ অেথ আগবেঢ়াৱা হ’ব তথা 
পৰৱত  পুঁ জৰ েয়াজনীয়তাত দান কৰা যাব।এই ব য়ৰ 



অিতিৰ ভােৱ, আিম তদুপিৰ ৰাজ  আ  ায় শািসত 
পিৰষদসমূহৈল মূলধনী ব য়ৰ অেথ ২ লাখ কা টেৰা অিধক টকা 
আগবঢ়াম। 

 
49.আ ঃগাথঁিন গঢ়াত ৰাজ সমূেহ তওঁেলাকৰ বােজটৰ অিধক 
ধন ব য় কিৰবৈল তওঁেলাকক উ ীপনা যাগাবৈল আিম িবেশষ 
ব ৱ া হাতত ল’ম। 

 
পথ আ  ঘাইপথ আ ঃগাথঁিন 
 

50.৫.৩৫ লাখ কা টটকীয়া ভাৰতমালা পিৰেযাজনা ক ৰ 
অধীনত ৩.৩ লাখ কা ট টকা ব য় সােপে  ১৩,০০০ িকঃিমঃ 
ৰেৰািধক দঘ ৰ পথ আগবেঢ়াৱা যায় যাৰ ৩,৮০০ িকঃিমঃ 
ইিতমেধ  িনমাণ কৰা হেছ।২০২২ ৰ মাচৰ িভতৰত, আিম আন 
৮,৫০০ িকঃিমঃ িনমাণ স ূণ কিৰমআ  ৰা য় ঘাইপথ 
কিৰডৰৰ অিতিৰ  ১১,০০০ িকঃিমঃ স ণূ কিৰম। 

 
51.পথ আ ঃগাথঁিনৰ অিধক বধনৰ অেথ, অিধক ইকনিমক 
কিৰডৰৰ পিৰক নাও কৰা হেছ। ইয়ােৰ কতেবাৰ হেছঃ 

 

a. তািমল নাডত ১.০৩ লাখ কা ট টকা ব য়সােপে  ৩,৫০০ 
িকঃিমঃ ৰা য় ঘাইপথৰ কাম। ইয়াত অ ভ  হেছ 
মাদুৰাই- কা াম কিৰডৰ, িচ ৰ-থাটচৰ কিৰডৰ। অহা 
বষৰপৰা িনমাণ আৰ  হ’ব। 

b. কৰালাত ৬৫,০০০ কা ট টকা ব য়সােপে  ১,১০০ 
িকঃিমঃ ৰা য় ঘাইপথৰ কাম।ইয়াত অ ভ  হেছ 
কৰালাৰ মু াই-কন াকুমাৰী কিৰডৰৰ ৬০০ িকঃিমঃ শাখা। 

c. প ম বংগত ২৫,০০০ কা ট টকা ব য়সােপে  ৬৭৫ 
িকঃিমঃ ঘাইপথৰ কাম। ইয়াত অ ভ  হেছ বতমােন 
থকা কলকাতা-িশিল িৰ পথৰ উ ীতকৰণ। 

d. অসমত স িত ায় ১৯,০০০ কা ট টকাৰ ৰা য় 
ঘাইপথৰ কাম অব াহত আেছ। অহা িতিন বছৰত 
ৰাজ খনত ১৩০০ িকঃিমঃ ৰেৰা অিধক ৰা য় ঘাইপথক 
সামিৰ ৩৪,০০০ কা টেৰা অিধক টকােৰ পৰৱত  কাম 
হাতত লাৱা হ’ব। 
 



52.২০২১-২২ ত ল ণীয় অ গিত ত  হাৱা কতেবাৰ 
জাবাহী কিৰডৰ আ  আন পূণ ক  পিৰিশ -II ত 

উে খ কৰা হেছ। 
 

53.মই তদুপিৰ পথ পিৰবহণ আ  ঘাইপথ ম ালয়ৈল 
১,১৮,১০১ কা ট টকাৰ বিধত ব য় আগবঢ়াইেছা, ইয়ােৰ 
১,০৮,২৩০ কা ট টকা মূলধনৰ অেথ, িয এিতয়াৈলেক সবািধক। 

 
ৰলেৱ আ ঃগাথঁিন 

 
54.ভাৰতীয় ৰলেৱেয় ভাৰতৰ অেথ ৰা য় ৰল পিৰক না-
২০৩০ যু ত কিৰ উিলয়াইেছ। এই পিৰক নাৰ জিৰয়েত ২০৩০ 
ৰ িভতৰত ‘িফউচাৰ ৰডী’ ৰলেৱ ণালী গিঢ় তালাৰ ল  
িনধাৰণ কৰা হেছ। 

 
55.আমাৰ উেদ াগৰ অেথ ল জ ক ব য় াস কৰােটা হেছ 
‘ মক ইন ই য়া’ ক স ম কিৰ তিলবৈল আমাৰ কৗশলৰ মূল। 
২০২২ ৰ জনুৰ িভতৰত প ম ডিডেকেটড ইট কিৰডৰ 
(DFC)আ  পূব িডএফিচ কায ম হ উঠাৰ স াৱনা আেছ।িন  
উে িখত অিতিৰ  েচ াৰা জৰ াৱ জেনাৱা হেছঃ 

 
a. ২০২১-২২ ত পবূ িডএফিচৰ সা াগড়- মুহ শাখা 

(২৬৩.৭ িকঃিমঃ) িপিপিপ ম’ডত লাৱা যাব। ২৭৪.৩ 
িকঃিমঃ ৰ মুহ-দানকুনী শাখােকা সংি  অনু ম (short 

succession ) ত হণ কৰা হ’ব। 

b. আিম খড়গপুৰৰপৰা িবজয়াৱাড়াৈল পবূ ক’  কিৰডৰ, 
ভূচাভালৰপৰা খড়গপুৰ হ দানকুনীৈল পূব-প ম 
কিৰডৰ আ  ইটাৰচীৰপৰা িবজয়াৱাড়াৈল উ ৰ-দি ণ 
কিৰডৰ নােমেৰ ভিৱষ েত ডিডেকেটড ইট কিৰডৰ 

ক  হণ কিৰম। থম পযায়ত িবস্তৃত ক  
িতেবদন হণ কৰা হ’ব। 

c. ড গজ ৰাউট িকেলািমটাৰ(RKM) ৰ বদু িতকৰেণ 
৪৬,০০০ আৰেকএম শ কৰাৰ স াৱনা 
আেছঅথাৎ ২০২০ ৰ ১ অে াবৰত ৪১,৫৪৮ 
আৰেকএমৰপৰা ২০২১ ৰ শষত ৭২%। ড-গজ 
পথৰ ১০০% বদু িতকৰণ ২০২৩ ৰ িডেচ ৰত 
স ূণ হ উ ঠব। 



 
56.যা ীৰ সিুবধা আ  সুৰ াৰ অেথ িন  উে িখত ব ৱ াৰা জৰ 

াৱ জেনাৱা হেছঃ 

a. যা ীসকলক উ ম মণ অিভ তা আগবেঢ়াৱাৰ অেথ 
পযটক পথসমূহত আিম না িনকভােৱ িডজাইন কৰা 
িভ া ডাম এলএইচিব ক’ছ ৱতন কিৰম। 

b. যাৱা কইটামান বছৰত হণ কৰা সুৰ া ব ৱ াৰ ই ত 
ফলাফল লাভ কৰা হেছ। এই েচ াৰ পৰৱত  সদৃুঢ়কৰণৰ 
অেথ,ভাৰতীয় ৰলেৱৰ হাই ডনিচ ট নটৱক আ  হাইলী 
ইউ টলাইজড নটৱক পথসমূহক থলুৱাভােৱ ত 

য়ং য় ইন সৰু া ণালীেৰ সমৃ  কৰা হ’বিযেয় 
মানৱসৃ  ক্ টৰ বােব সৃ  ইন সংঘষ দৰূ কিৰব। 

c. মই ৰলেৱৰ অেথ অিভেলখসংখ ক ১,১০,০৫৫ কা ট টকা 
আগবঢ়াইেছাআ  ইয়ােৰ ১,০৭,১০০ কা ট টকা মূলধনী 
ব য়ৰ অেথ। 
 

নগৰীয়া আ ঃগাথঁিন 
57.আিম ম ’ ৰল নটৱক স সাৰণ আ  িচ ট বাছ সৱা বৃ ৰ জিৰয়েত 
নগৰীয়া অ লসমূহত ৰাজহৱা পিৰবহণৰ য়াৰ বৃ ৰ অেথ কাম 
কিৰম।ৰাজহৱা বাছ পিৰবহণ সৱাৰ বধনত সহায়ৰ অেথ ১৮,০০০ কা ট টকা 
ব য়সােপে  এখন নতন আচঁিনৰ ভাৰ  কৰা হ’ব।এই আচঁিনখেন ২০,০০০ 
ৰেৰািধক বাছ অথায়ন, অজন, পিৰচালনা আ  িতপালনৰ অেথ ব গত 
খ ৰ য়াৰসকলক স ম কিৰ তিলবৈল উ াৱনীমূলক িপিপিপ মেডল 
িনেয়াজন সুচলতৰ কিৰ তিলব।এই আচঁিনেয় অট’ম’বাইল খ ৰ বধন, অথৈনিতক 
িবকাশৈল ৰণা, আমাৰ যুৱ সমাজৰ অেথ িনেয়াগৰ সুেযাগ সৃ  আ  নগৰীয়া 
বািস াসকলৰ ইজ অৱ ম’িবিল টৰ বধন ঘটাব। 

 
58.মুঠ ৭০২ িকঃিমঃ গতানুগিতক ম ’ কায ম হ আেছ আ  ২৭ চহৰত আন 
১,০১৬ িকঃিমঃ ম ’আ  আৰআৰ টএছ িনম য়মান অৱ াত আেছ।দু ট নতন 

যু যথাঃ ‘ ম ’লাইট’ আ  ‘ ম ’িনঅ’’ মাতােয়ন কৰা হ’ব যাৰ জিৰয়েত 
টায়াৰ-২ চহৰ আ  টায়াৰ-১ চহৰসমূহৰ সীমা বত  অ লসমূহত এেকই 
অিভ তা, সুিবধা আ  সুৰ ােৰ অিধক কম ব য়সােপে  ম ’ ৰল ব ৱ া 
আগবেঢ়াৱা হ’ব। 

 

59. ক ীয় িত প পুঁ জ যাগান (Central counterpart funding ) আগবেঢ়াৱা 
হ’বঃ 

a. ১৯৫৭.০৫ কা ট টকা ব য় সােপে  কািচ ম ’ ৰলেৱৰ ১১.৫ িকঃিমঃৰ 
II-য় পযায়। 

b. ৬৩,২৪৬ কা ট টকা ব য় সােপে  চ াই ম ’ ৰলেৱৰ ১১৮.৯ িকঃিমঃৰ 
II-য় পযায়। 



c. ১৪,৭৮৮ কা ট টকা ব য় সােপে  বংগালু  ম ’ ৰলেৱ ক ৰ ৫৮.১৯ 
িকঃিমঃৰ ২এ আ  ২িব পযায়। 

d. েম ৫,৯৭৬ কা ট টকা আ  ২,০৯২ কা ট টকা ব য় সােপে  নাগপুৰ 
ম ’ ৰল ক ৰ II-য় পযায় আ  নািছক ম ’। 

 
শ  আ ঃগাথঁিন 
 

60. যাৱা ৬ বছৰত শ  খ েটাত বহ সং াৰ সাধন হাৱাৰ 
লগেত সফলতা অজন কৰা হেছ।আিম ১৩৯ িগগা ৱাট ািপত 

মতাৰ সংেযাজন ঘটাইেছা, অিতিৰ  ২.৮ কা ট গহৃ ীক 
সংেযা জত কিৰেছা আ  ১.৪১ লাখ িমশ ন লাইনৰ চািকট 
িকঃিমঃ সংেযাজন ঘটাইেছা। 

 
61.সম  দশখনেৰ িবতৰণ কা ানীসমহূ একেচ টয়া, চৰকাৰী 
বা ব গত উভেয়। িতেযািগতাক াৎসাহনৰ াৰা 
উপেভা াসকলৈল প ৰ িবক  আগবেঢ়াৱাৰ েয়াজনীয়তা 
আেছ।এটাতৈক অিধক িবতৰণ কা ানীৰ মাজৰপৰা 
উপেভা াসকলক প  কৰাৰ িবক  আগবঢ়াবৈল এটা 

মৱক যু ত কৰা হ’ব। 
 

62.িবতৰণ কা ানীসমূহৰ ব ৱহাযতা এটা তৰ উে গৰ 
িবষয়।অহা ৫ বছৰত ৩,০৫,৯৮৪ কা ট টকা ব য়সােপে  পুনৰ 
গ ঠত সং াৰ-িভি ক ফলাফল-সংেযা জত শ  িবতৰণ খ  
আচঁিনৰ ভাৰ  কৰা হ’ব।এই আচঁিনেয় ি - পইড াট 
িমটািৰং আ  িফডাৰ পৃথকীকৰণ, িচে মৰ উ য়ন ইত ািদেক 
ধিৰ আ ঃগাথঁিন গঢ়াৰ অেথ িডচকমছ (DISCOMS ) ল সহায় 
আগবেঢ়াৱাৰ লগেতআিথক উ য়নক শ  কিৰব। 

 
63.২০২০ ৰ নেৱ ৰত ৩য় িৰ-ইনেভ  কনফােৰ ত ভাষণ আগবঢ়াই 

ধানম ীেয় িবস্তৃত নশ েনল হাই ’ জন এনাজ  িমছন আৰ  কৰাৰ 
পিৰক নাৰ কথা ঘাষণা কিৰিছল।এিতয়া শ ৰ সউজ উৎসৰপৰা হাই ’ জন 
আহৰণৰ অেথ ২০২১-২২ ত হাই ’ জন এনাজ  িমছন আৰ  কৰাৰ াৱ 
জেনাৱা হেছ। 
 

ব ৰ, জাহাজ, জলপথ 
 

64.মূল ব ৰসমূহৰ অপােৰশ ন সৱাসমহূৰ পিৰচালনাৰ দািয়  
তওঁেলাকৰপৰা এটা মেডলৰ হাতৈল অনা হ’ব যাৰ বােব 



ব গত অংশীদােৰ এয়া পিৰচালনা কিৰব।এই উে শ েৰ, ২১-
২২ িব ীয় বষত ৰাজহৱা ব গত অংশীদািৰ  ধৰেণেৰ মূল 
ব ৰসমূহৰহ াৰা ২,০০০ কা ট টকােৰা অিধক মূল ৰ ৭ ক  
আগবেঢ়াৱা হ’ব। 

 
65.ভাৰতৰ বািণ জ ক জাহাজসমূহৰ আিধপত ক াৎসািহত 
কিৰবৈল এখন আচঁিনৰ ভাৰ  কৰা যাব। ইয়াৰ অেথ ম ালয় 
আ  িচিপএছই ৰ াৰা ’ ৱল িনিবদাৰ জিৰয়েত ভাৰতীয় 
জাহাজ কা ানীসমূহৈল ৰাজসাহায  আগবেঢ়াৱা যাব।অহা ৫ 
বছৰত ১৬২৪ কা ট টকা আগবেঢ়াৱা যাব।এই েচ াই ভাৰতীয় 
সমু ইিদ মণকাৰীসকলক বহৃ ৰ িশ ণ আ  িনেয়াগৰ 
সুেযাগ আগবঢ়াব। ইয়াৰ সমা ৰালভােৱ, ’ ৱল ি িপঙত 
ভাৰতীয় কা ানীসমূহৰ য়াৰ বৃ  কিৰব। 

 

66.ভাৰেত িৰচাইি ং অৱ ীপছ এ , ২০১৯ ণয়ন কেৰ আ  
হং কং ই াৰেনশ েনল কনেভনশ নৈল সমথন 
আগবঢ়ায়। জৰাটৰ আলংি ত ায় ৯০ ীপ িৰচাংি ং য়ােড 
ইিতমেধ  এইচেকিচ-অনুবত  মাণ প  লাভ কিৰেছ।ইউেৰাপ 
আ  জাপানৰপৰা ভাৰতৈল অিধক জাহাজ আিনবৈল েচ া 

হণ কৰা হ’ব।২০২৪ ৰ িভতৰত ায় ৪.৫ িনযুত লাইট 
িডচে চেম  টন (LDT)ৰ িৰচাইি ং মতা দু ণ কৰা হ’ব।ইয়াৰ 
জিৰয়েত আমাৰ যৱু সমাজৰ বােব অিতিৰ  ১.৫ লাখ িনেয়াগ 
সৃ  কিৰবপৰা যাব বিুল আশা কৰা হেছ। 

 
প ’িলয়াম ও াকৃিতক গছ 

 
67.ক’িভড-১৯ ৰ বােব বলবৎ কৰা লকডাউনৰ সময়েছাৱাত 
কােনা ধৰণৰ ব াঘাত নজ াৈক আমাৰ চৰকােৰ সম  
দশখনেত ই নৰ যাগান অব াহত ৰােখ।জনসাধাৰণৰ জীৱন-

যা াত এই খ ৰ পূণ ভূিমকাৰ কথা অনুধাৱন কিৰ, িন  
উে িখত মূল ব ৱ াৰা জ ঘাষণা কৰা হেছঃ 

 
a. ৮ কা ট গহৃ ীক উপকৃত কৰা উ লা আচঁিনক আ  ১ 

কা ট িহতািধকাৰীক সামিৰ ল’বৈল স সািৰত কৰা হ’ব। 

b. অহা ৩ বছৰত আিম আ  ১০০ খন জলাক িচ ট গছ 
িবতৰণ নটৱকেৰ সংেযা জত কিৰম। 



c. ক ীয় শািসত জ ু-কা ীৰৈল এটা গছ পাইপলাইন 
ক  পায়ণ কৰা হ’ব। 

d. এটা ত  গছ প’ট িচে ম অপােৰটৰ িত া কৰা 
হ’ব। ইয়াক িত া কৰাৰ ল  হ’ব এটা অ- বষম মূলক 
অ’ পন একেচছ িভি ত সকেলা- াকৃিতক গছ 
পাইপলাইনৰ কমন কিৰয়াৰ কপািচ টৰ বুিকং সহজতৰ 
আ  সম য় সাধন কৰা। 
 

Financial Capital 
আিথক মলূধন 

শ  আ ঃগাথঁিন 

৬০৷ িবগত ৬বছৰত শ  খ ত বহ সং াৰ কৰা হেছ আ  

সফলতাও অজন কিৰেছ৷ আিম ১৩৯ িগগাৱাট সং াপন স মতা, 
২.৮ কা ট পিৰয়ালত অিতিৰ  িবদু ৎ সংেযাগ কৰা আ  

১.৪১লাখ চািকট িকেলািমটাৰ া িমচন লাইন যাগ িদবৈল স ম 

হেছা৷ 

৬১৷ সম  দশত িবতৰণ কা ানী একক, সয়া লািগেল 

চৰকাৰীেয়ই হওক বা ব গতই হওক৷ িতেযািগতা বৃ ৰ বােব 

াহেক িনেজ পচ  কৰােটা েয়াজন৷ এটাতৈক অিধক িবতৰণ 

কা ানী পচ  কিৰবৈল াহকক িবক  বাছিন কিৰবৈল 

আ ঃগাথঁিন গঢ় িদয়া হ’ব৷ 

৬২৷ িবতৰণ কা ানীসমূহৰ ব ৱহাযতা এক িচি ত িবষয়৷ অহা 
পাচঁ বছৰত শ  িবতৰণ খ ৰ আচঁিনসমহূত ফলাফলিভি ক 

এক সং াৰ সাধনৰ বােব ৩,০৫,৯৮৪ কা ট টকা ধায কৰা হেছ৷ 
এই আচঁিনেয় িডছকমক ি েপইড িমটািৰং আ  িফডাৰ 

পথৃকীকৰণ, প িতৰ উ ীতকৰণ ইত ািদেক ধিৰ আ ঃগাথঁিন 

উ য়নত িব ীয় সাহায  আগবঢ়াব৷  

৬৩৷ ২০২০ৰ নেৱ ৰত তৃতীয় িৰ-ইনেভ  স লনত ধানম ীেয় 

আগবেঢ়াৱা ভাষণত এক ব াপক ৰা য় হাই ’ জন শ  িমচন 

ভাৰ  কৰাৰ িবষেয় ঘাষণা কিৰিছল৷ সউজ শ  উৎসসমূহৰ 



পৰা হাই ’ জন উৎপাদনৰ ২০২১-২২ বষত হাই ’ জন শ  

িমচনৰ াৱ লাৱা হেছ৷ 

ব ৰ, জাহাজ, জলপথ  

৬৪৷ ধান ব ৰসমূেহ ইয়াৰ কাম-কাজ িনজাৈক পিৰচালনা 
কিৰব, য’ত ব গত সহেযাগীসকেল সহায় কিৰব৷ এই উে েশ  

২০২১-২২ িব ীয় বষত িপিপিপ ম’ডত ধান ব ৰসমূহক ২,০০০ 

কা ট টকা দান কৰা হ’ব৷ 

৬৫৷ ভাৰতত ব ৱসািয়ক জাহাজ বৃ ৰ বােব ভাৰতীয় জাহাজ 

কা ানীসমূহক ম ালয় আ  িচিপএছইসমূেহ িব জিুৰ িনিবদা 
িদয়াৰ বােব ৰাজসাহায  দান কিৰব৷ অহা পাচঁ বছৰত ইয়াৰ বােব 

১,৬২৪ কা ট টকা দান কৰা হ’ব৷ এই েচ াই বহৃৎ িশ ণ 

আ  িব  জাহাজ ব ৱ াৰ ভাৰতীয় কা ানীৰ য়াৰ বৃ ৰ 

লগেত ভাৰতীয় নািবকসকলৰ বােব িনেয়াগৰ সুিবধা বৃ  পাব৷ 

৬৬৷ ভাৰেত িৰচাইি ং এ , ২০১৯ পায়ণ কিৰেছ আ  হংকং 

আ ঃৰা য় স লনত স িত দান কেৰ৷ জৰাটৰ আলঙত 

ায় ৯০খন জাহাজৰ িৰচাইি ং যাডৰ বােব ইিতমেধ  হংকং 

আ ঃৰা য় স লনৰ স িত মাণপ  লাভ কিৰেছ৷ ইউেৰাপ 

আ  জাপানৰ পৰাও অিধক জাহাজ অনাৰ ব ৱ া হাতত লাৱা 
হেছ৷ ২০২৪ চনৰ িভতৰত ায় ৪.৫ িমিলয়ন টন লাইট 

িডছে ছেম  টনৰ পিৰমাণ ায় দু ণ কৰা হ’ব৷ ইয়াত আমাৰ 

অিতিৰ  ১.৫লাখ যুৱকৰ বােব িনেয়াগৰ সুিবধাৰ সৃ  হ’ব৷  

প ’িলয়াম আ  াকৃিতক গছ 

৬৭৷  আমাৰ চৰকােৰ ক’িভড-১৯ লকডাউনৰ সময়েতা িনিবে  

সম  দশত ই নৰ যাগান ধিৰ আিহেছ৷ জনসাধাৰণৰ জীৱনত 

এই খ েটাৰ ৰ িত ল  ৰািখ কতেবাৰ েচ া হাতত 

লাৱা হয়৷ সইেবাৰ হেছ-(ক) উ লা আচঁিন, যাৰ াৰা ৮ কা ট 

পিৰয়াল উপকৃত হেছ, তাত আ  ১ কা ট িহতািধকাৰী বৃ  কৰা 
হেছ৷ (খ) আিম অহা িতিন বছৰত আ  ১০০খন জলাক িচট  গছ 



িবতৰণ নটৱকৰ জিৰয়েত সামিৰ ল’ম৷ (গ) জ ু আ  কা ীৰ 

ক ীয় শািসত অ লেটা এক গছ পাইপলাইন ক  াপন কৰা 
হ’ব৷ (ঘ) সকেলােৱ সহেজ আহৰণ কিৰব পৰাৈক সকেলা াকৃিতক 

গছ পাইপলাইন সাধাৰণৰ পিৰবহণ স মতাৰ বুিকঙৰ সুিবধা 
আ  যাগসু  ৰ াৰ বােব এই ত  গছ পিৰবহণ ব ৱ াৰ 

অপােৰটৰ াপন কৰা হ’ব৷ 

িব ীয় মলুধন 

৬৮৷ ছিব এ , ১৯৯২, িডপ’ জটৰী এ , ১৯৯৬, িছিকউিৰট  

কনে  ( ৰ েলচন), এ , ১৯৫৬ আ  গৱণেম  িছিকউিৰট  

এ , ২০০৭ক যু সংগত িছংগল িছিকউিৰট  মােকট ক’ড িহচােপ 

গঢ় িদয়াৰ বােব মই  ব ৱ াৰ এক ীকৰণৰ াৱ িদেছা৷  

৬৯৷ জআইএফ ট-আইএফএছিচত এক িব মানৰ িফন- টক 

হাবৰ উ য়নত চৰকােৰ সহেযািগতা আগবঢ়াব৷ 

৭০৷ চাপৰ সময়ত আ  গৗণ বজাৰ নগদীকৰণ বৃ ৰ ল েৰ 

কপ’ ৰট ব  মােকটৰ অংশ হণকাৰীসকলৰ মাজত িব াস অটট 

ৰখাৰ বােব  এক ায়ী িত ানগত পিৰকাঠােমা গঢ়াৰ াৱ লাৱা 
হেছ৷ এই ািৱত িবভােগ চাপৰ লগেত াভািৱক সময়ত ব  

বজাৰৰ উ য়নত সহায় কৰাৰ বােব ঋণ িছিকউিৰট ত িবিনেয়াগ 

কিৰব৷ 

৭১৷ ২০১৮-১৯ৰ বােজটত চৰকােৰ দশত সাণৰ িবিনময় িনয় ণৰ 

এক ব ৱ া গঢ় িদয়াৰ আ হ কাশ কিৰিছল৷ এই উে েশ  ছিবক 

িনয় ক িহচােপ ধৰা হ’ব আ  ৱৰহাউিছং উ য়ন আ  িনয়ামক 

ািধকৰণক ৱৰহাউিছঙৰ উপিৰ ভি ং, এেছিয়ং, ল’ জ ক 

ইত ািদ এক সাম ী বজাৰৰ ইক’ িছে ম শ শালী কৰা হ’ব৷ 

৭২৷  িবিনেয়াগকাৰীৰ সুৰ াৰ বােব মই এক িবিনেয়াগ চনদক 

সকেলা িব ীয় সাম ীৰ বােব িব ীয় িবিনেয়াগকাৰীৰ এক অিধকাৰ 

িহচােপ উ াপন কিৰেছা৷ 



৭৩৷  অ চিলত শ  খ ৰ আ  অিধক উ িন যােগাৱাৰ বােব 

মই অিতিৰ  মুলধন িবিনেয়াগৰ সুিবধা দানৰ বােব ভাৰতৰ সৗৰ 

শ  িনগমৰ বােব ১,০০০ কা ট আ  ভাৰতীয় নবীকৰণেযাগ  

শ  উ য়ন এেজ ৰ বােব ১,৫০০ কা ট টকা অিতিৰ  ধনৰ 

াৱ িদেছা৷ 

 

বীমা খ ত এফিডআই বৃ   

৭৪৷ বীমা কা ানীসমূহত এফিডআইৰ সীমা ৪৯%ৰ পৰা ৭৪% ল 

বৃ ৰ বােব মই বীমা আইন, ১৯৩৮ৰ সংেশাধনৰ াৱ িদেছা৷ এই 

নতন গাথঁিনৰ অধীনত বাডৰ মুল ব সকল ভাৰতীয়, য’ত ৫০% 

স ালক ত  আ  লাভৰ এক িবেশষ শতাংশ সংৰ ণ কৰা হ’ব৷ 

এক নতন গাথঁিন গঠন কিৰ স দ সমাধানৰ ওপৰত চাপ 

িদয়া 

৭৫৷ ৰাজহৱা খ ৰ বংকৰ াৰা িনজৰ ছজ স ি ৰ 

ব ৱ াপনাৰ বােব উ ৰীয় বংক বহী পিৰ াৰ কৰাৰ উপায়ৰ 

ব ৱ া কৰ হেছ৷ বতমানৰ ঋণ ভাৱ তা দৰূীকৰণৰ বােব এক 

এেছট িৰকন াকচন কা ানী িলিমেটড আ  স ি  

ব ৱ াপনা কা ানী াপন কৰা হ’ব৷  

িপএছিবসমূহৰ পুনৰ মুলধনীকৰণ 

৭৬৷ িপএছিবসমূহৰ িব ীয় স মতা সংহতকৰণৰ বােব ২০২১-২২ 

বষত ২০,০০০ কা ট টকা পুনৰ মুলধনীকৰণ কৰাৰ াৱ িদয়া 
হেছ৷ 

বীমা জমা  

৭৭৷ যাৱা বছৰ চৰকােৰ বংক াহকসকলৈল জমা বীমাৰ 

পিৰমাণ ১লাখৰ পৰা ৫লাখৈল বৃ ত অনুেমাদন জনাইিছল৷ 
এইবাৰ মই িডআইিচ জিচ এ , ১৯৬১ৰ সংেশাধনৰ ব ৱ া কিৰেছা, 
যােত কােনা বংেক সামিয়কভােৱ ইয়াৰ বাধ বাধকতা পুৰণ 



কিৰবৈল অসমথ হয়, তিতয়া এেন বংকৰ জমাকাৰীসকেল 

সহেজ আ  সময়মেত তওঁেলাকৰ জমা বীমাৰ সুিবধা লাভ কিৰব 

পােৰ৷ ই বংকৰ জমাকাৰীসকলক সকাহ িদব৷ 

৭৮৷  ু  ধাৰকৰ াথ ৰ াৰ বােব ঋণ শংৃখলাৰ উ িতকে  

এনিবএফিচৰ বােব নূ নতম স দৰ পিৰমাণ ১০০ কা ট, আিথক 

স ি ৰ িছিকউিৰটাইেজছন আ  পুনৰগঠন তথা সুৰ া সদুৰ 

েয়াগ(ছাৰেফছী), আইন, ২০০২ৰ অধীনত ঋণৰ পুণ াৰৰ বােব 

নূ নতম ঋণৰ পিৰমাণ ৫০ লাখৰ পৰা ২০লাখ টকাৈল াস কৰা 
হেছ৷ 

কা ানী িবষয়সমহূ 

৭৯৷ কা ানী আইন, ২০১৩ৰ অধীনত প িতগত আ  

যু গত যৗিগক অপৰাধসমূহৰ পৃথকীকৰণ এিতয়া স ূণ 

হেছ৷ মই এিতয়া সীিমত দায়ব তা অংশীদাৰী (এলএলিপ), 

আইন, ২০০৮ৰ পৰৱত  িস া  হণৰ াৱ িদেছা৷ 

৮০৷ মহাশয়,  মই  কা ানী আইন, ২০১৩ৰ অধীনত সং া 
সংেশাধনৰ াৱ িদেছা, য’ত স  কা ানীসমূেহ তওঁেলাকৰ 

পিৰেশািধত মুলধনৰ বােব া ীয় মুলধন ‘৫০লাখ টকাৰ পৰা’ ২ 

কা টতৈক অিধক নকিৰবৈল আ  ২ কা টৰ পিৰৱেত 

২০ কা টতৈক অিধক নকিৰবৈল কাৱা হেছ৷ ইয়াৰ াৰা 
২লাখতৈক অিধক কা ানী উপকৃত হ’ব৷ 

৮১৷ াটআপ আ  উ াৱনকাৰীসকল ত ভােৱ উপকৃত 

হাৱাৈক মই দ  মুলধন আ  আ  লনেদনত কােনা বাধা 
অিবহেন এনআৰআইৰৰ বােব ভাৰতত বসবাসৰ িদন ১৮২িদনৰ 

পৰা ১২০িদনৈল াস কিৰ এক ব  কা ানীক অন  

কা ানীৈল সলিন কিৰ গঢ় িদয়াৰ াৱ িদেছা৷  

৮২৷ গাচৰৰ তু সমাধানৰ বােব এনিচএল ট মৱকক 

শ শালী কিৰবৈল এমএছএমইৰ বােব ঋণৰ াৱ আ  িবেশষ 

পিৰকাঠােমাৰ িবক  প িতৰ বােব ই-আদালত কাযকৰী কৰা হ’ব৷ 



৮৩৷ অহা ২০২১-২২ িব ীয় বষত আিম ডাটা িবে ষক, কৃ ম 

বু ম া, মিচন িশ ণিভি ক এমিচএ২১ ভাচন ৩.০ৰ আৰ  

কিৰম৷ এই ভাচন ই-পৰী ণ, ই-িবচাৰ, ই-পৰামশ আ  স িত 

ব ৱ াপনাৰ বােব অিতিৰ  মিডউল িহচােপ কাম কিৰব৷ 

িনিবিনেয়াগ আ  কৗশলগত িব ী  

৮৪৷ ক’িভড-১৯ৰ সে ও, আিম কৗশলগত িনিবিনেয়াগৰ িদশত 

কাম কিৰ আিছেলা৷ ২০২১-২২ বষত িবিচিপএল, এয়াৰ ই য়া, 
ভাৰতৰ জাহাজ িনগম, কে ইনাৰ কপ’ ৰচন অৱ ই য়া, 
আইিডিবআই বংক, িবইএমএল, পৱন হংস, নীলাচল ই াট িনগম 

িলিমেটডেক ধিৰ অন ান  কা ানীৰ ত লনেদন স ূণ 

হ’ব৷ আইিডিবআই বংকৰ উপিৰ আিম দুটা ৰাজহৱা খ ৰ বংক 

আ  এটা জেনেৰল ই ুেৰ  কা ানী ২০২১-২২ িব ীয় বষত 

ব গতকৰণৰ াৱ লেছা৷ এইেবাৰৰ আইনী সংেশাধনীৰ 

েয়াজন আ  মই এই অিধেৱশনেত ইয়াক উ াপনৰ াৱ 

লেছা৷ 

৮৫৷ ২০২১-২২ বষত আিম এলআইিচৰ আইিপঅ’ আিনম, যাৰ 

বােব েয়াজনীয় সংেশাধনী এই অিধেৱশনেত কৰা হ’ব৷ 

৮৬৷ আ িনভৰ পেকজত মই ৰাজহৱা খ ৰ িত ানৰ 

কৗশলগত িনিবিনেয়াগ নীিতৰ কথা ঘাষণা কিৰিছেলা৷ মই সদনক 

জনাবৈল পাই সুখী হেছা য চৰকােৰ উ  নীিতত অনুেমাদন 

জনাইেছ৷ এই নীিতেয় সকেলা অ- কৗশলগত আ  কৗশলগত 

খ ৰ িনিবিনেয়াগৰ বােব সু  পথ দান কিৰব৷ আিম চািৰটা 
 ধিৰেছা, িযেবাৰৰ কমসংখ ক িচিপএছই আ  বাকীসমূহ 

ব গত খ ৰ৷ বাকী ৰ সকেলা িচিপএছই ব গতকৰণ 

কৰা হ’ব৷ এই নীিতৰ মুল িদশেবাৰ পিৰিশ -IIIত উে খ কৰা হেছ৷ 

৮৭৷ িনিবিনেয়াগ নীিতৰ তু অ গিতৰ ফলত মই িনট  আেয়াগক 

ক ীয় ৰাজহৱা খ ৰ িত ানৰ পৰৱত  তািলকাৰ কৗশলগত 

িনিবিনেয়াগৰ বােব কাম কিৰবৈল কেছা৷ 



৮৮৷ এেকদেৰ ৰাজ সমূহক তওঁেলাকৰ ৰাজহৱা খ ৰ 

িত ানসমূহ িনিবিনেয়াগ কৰাৰ বােব আিম এক ক ীয় পুঁ জৰ 

যাগান ধিৰম৷  

৮৯৷ আ িনভৰ পেকজত অলস স ি েয় বৰঙিণ নােযাগায়৷ 
নন ক’ৰ এেছট িহচােপ সবািধক পিৰমােণ চৰকাৰী ম ালয়/িবভাগ 

আ  ৰাজহৱা খ ৰ িত ানসমূহৰ পিৰত  ভূিম আেছ৷ ভূিমৰ 

মুলধনীকৰণ কিৰবৈল হয় িব ী কিৰব লািগব অথবা এেকদেৰ 

ৰহাই মুল ত িদব লািগব৷ ইয়াৰ বােব িবেশষ স মতাৰ েয়াজন 

আ  এই উে েশ  মই এই কামেবাৰ স াদন কৰাৰ বােব এটা 
কা ানীৰ িচেয়ল পাপ’ছ ভিহকল ব ৱহাৰৰ াৱ িদেছা৷ 

৯০৷ দুবল আ  লাকচানৰ স ুখীন হাৱা িচিপএছইসমূহ 

সময়মেত ব  কৰাৰ বােব আিম এক সংেশািধত ব ৱ া আৰ  

কিৰম, িযেটােৱ এেন গাটসমূহ সময়মেত ব  সুিন ত কেৰ৷  

৯১৷ মই অনুমান কিৰেছা ২০২১-২২ িব ীয় বষত িনিবিনেয়াগৰ 

জিৰয়েত ১,৭৫,০০০ কা ট টকা লাভ কিৰম৷ 

চৰকাৰৰ িব ীয় সং াৰসমহূ  

৯২৷ কাষাগাৰ একক একাউ ( টএছএ) প িতৰ অধীনত কৃত 

ব য়ৰ সময়ত চৰকাৰৰ একাউ ৰ পৰা  পুঁ জ উঠাবৈল ত  

িবভাগৰ ব ৱ া কৰা, যাৰ াৰা সুদ ব য় ৰািহ হয়৷  আিম ২০২১-২২ৰ 

পৰা সাবজনীন এি েকশ নৰ বােব টএছএ প িত স সাৰণ 

কিৰম৷ 

৯৩৷ প দশ িব ীয় আেয়াগৰ পৰামশ েম আিম 

আনপুািতকৰণৰ সিবেশষ ব ৱ া হাতত লেছা আ  ক ীয় 

চৰকাৰৰ পৃ েপাষকতাৰ আচঁিনৰ সংখ া াস কিৰেছা৷ ই ধনৰ 

সংহতকৰণত উ ত ভাৱ পলাব৷ 

৯৪৷ বহ-ৰা জ ক সমবায়ৰ উ য়নৰ িত চৰকাৰ িত িতব  

আ  তওঁেলাকক সকেলা সমথন আগবেঢ়াৱা হ’ব৷ সমবায়ৰ বােব 

সহজ ব ৱসায়ৰ পিৰেৱশ অিধক ি  কিৰ তালাৰ ল েৰ মই 



তওঁেলাকৰ বােব এক পৃথক শাসিনক আ ঃগাথঁিনৰ াৱ 

িদেছা৷ 

৩৷ আকাংি ত ভাৰতৰ বােব সংহত উ য়ন 

৯৫৷ মাননীয় অধ  মেহাদয়, এই ৰ অধীনত মই কৃিষ আ  

আনষুংিগক িদশ, কৃষকৰ কল ান আ  ামীণ ভাৰত, জত 

িমক আ  িমক আ  িব ীয় অ ভূ ক সামিৰ লেছা৷ 

কৃিষ 

৯৬৷ আমাৰ চৰকাৰ কৃষকৰ কল ানৰ বােব িত িতব ৷ 
এমএছিপ ব ৱ াত ব াপক পিৰৱতেনেৰ সকেলা সাম ীৰ 

উৎপাদন ব য়ৰ ডৰ ণ দাম সুিন ত কৰা হেছ৷ এই য় 

য়াও তু গিতত বৃ  পাইেছ৷  ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ উপাজেনা 
বৃ  পাইেছ৷ 

৯৭৷ ঘঁহৰ ত ২০১৩-১৪ বষৰ বােব কৃষকক ৩৩,৮৭৪ কা ট 

টকা দান কৰা হিছল৷ ২০১৯-২০ বষত এই পিৰমাণ আিছল 

৬২,৮০২ কা ট৷ তদপুিৰ, ২০২০-২১ বষত কৃষকক ৭৫,০৬০ 

কা ট টকা দান কৰা হেছ৷ ২০১৯-২০ বষৰ ৩৫.৫৭লাখৰ 

তলনাত ২০২০-২১বষত ৪৩.৩৬লাখ কৃষেক এই সুিবধা লাভ 

কিৰেছ৷ 

৯৮৷ ধানৰ ত ২০১৩-১৪ বষৰ বােব কৃষকক ৬৩,৯২৮ কা ট 

টকা দান কৰা হিছল৷ ২০১৯-২০ বষত এই পিৰমাণ ১,৪১,৯৩০ 

কা ট টকাৈল বৃ  পায়৷ তদপুিৰ, ২০২০-২১ বষত কৃষকক 

১,৭২,৭৫২ কা ট টকা বৃ  অনুমান কৰা হেছ৷ ২০১৯-২০ বষৰ 

১.২৪ কা টৰ তলনাত ২০২০-২১বষত ১.৫৪ কা ট কৃষেক এই 

সুিবধা লাভ কিৰেছ৷ 

৯৯৷ একদেৰ, মাহজাতীয় শস ৰ ত ২০১৩-১৪ বষৰ বােব 

২৩৬ কা ট টকা দান কৰা হিছল৷ ২০১৯-২০ বষত এই পিৰমাণ 

আিছল ৮,২৮৫ কা ট হয়৷ বতমান ২০২০-২১ বষত এই পিৰমাণ 



১০,৫৩০ কা ট টকা হেছ, িযেটা ২০১৩-১৪ বষৰ তলনাত ৪০ ণ 

অিধক হেছ৷ 

১০০৷  কঁপাহ খিত কৰা কৃষকসকেলা ব াপক হাৰত লাভাি ত 

হেছ, য’ত ২০১৩-১৪ বষত ৯০ কা ট টকাৰ পৰা ২০২১ৰ ২৭ 

জানুৱাৰীৈলেক ২৫,৯৭৪ কা ট টকা হেছ৷ পিৰিশ  IVত সিবেশষ 

উে খ আেছ৷ 

১০১৷ চিলত বষৰ আৰ িণেত মাননীয় ধানম ীেয় ামী  

আচঁিনৰ ভাৰ  কেৰ৷ এই আচঁিনৰ অধীনত গাওঁসমূহত স ি ৰ 

অিধকাৰ মািলকক দান কৰা হেছ৷ বতমানৈলেক ায় ১,২৪১খন 

গাৱঁৰ ১.৮০লাখ স ি ৰ মািলকক এই কাড দান কৰা হেছ৷ 
২০২১-২২ িব ীয় বষত এই ব ৱ াই সম  দশেক সামিৰ লাৱা মই 

াৱ িদেছা৷ 

১০২৷ আমাৰ কৃষকসকলক পযা  ঋণ দানৰ বােব মই কৃিষ ঋণ 

দানৰ ল  ২০২২ িব ীয় বষত ১৫.৫লাখ কা ট ধায কৰা হেছ৷ 
আিম প পালন, দু পাম আ  মীনপালনৰ ত ঋণৰ বাহ 

বৃ  কিৰেছা৷ 

১০৩৷ আিম ামীণ আ ঃগাথঁিন উ য়ন পুঁ জ আৱ নৰ পিৰমাণ 

৩০,০০০ৰ পৰা ৪০,০০০ কা ট টকাৈল বৃ  কিৰেছা৷ 

১০৪৷ নাবাডৰ পৰা ু  জলিস নৰ বােব ৫,০০০ কা ট টকাৰ ঋণ 

লাৱা হেছ, মই এয়া দু ণ কিৰ আ  ৫,০০০ কা ট টকা লাৱাৰ 

াৱ িদেছা৷ 

১০৫৷ কৃিষ আ  আনুষংিগক ত মুল  সংেযাজনত উ িন 

যােগাৱা, সই বাৰ ৰ ািন কৰা, ‘অ’পােৰশ ন ীণ ি ম’ৰ পিৰসৰ 

বৃ ৰ বােব বতমান িবলাহী, িপয়াজঁ আ  আলুক ২২িবধ িয় ু  
সাম ীৰ তািলকাত অ ভূ  কৰা হেছ৷ 

১০৬৷ ায় ১.৬৮ কা ট কৃষকক প ীয়ন কৰা হেছ আ  ১.১৪ 

লাখ কা ট টকাৰ মুল ৰ বািণজ  ই-নামৰ জিৰয়েত স  কৰা 
হেছ৷ জবাবিদিহতা আ  িতেযািগতাৰ িত ল  ৰািখ ই-নামক 



কৃিষ বজাৰৈল অনা হয়, ১,০০০তৈক অিধক মা  ই-নামৰ সেত 

এক ীকৰণ কৰা হেছ৷ 

১০৭৷ কৃিষ আ ঃগাথঁিন পুঁ জ এিপএমিচসমূহৰ আ ঃগাথঁিন সুিবধা 
ব ৱ াপনাৰ বােবও উপল  হ’ব৷ 

মীনপালন 

১০৮৷ মই আধিুনক মৎস িচকাৰ আ  মৎস লীসমূহৰ উ য়নৰ 

বােব পযা  িবিনেয়াগৰ াৱ আগবঢ়াইেছা৷ আৰ িণ পাচঁটা মুল 

মৎস ক - কািচ, চ াই, িবশাখাপ নম, পাৰা ীপ আ  

পটৱাঘাটক অথৈনিতক কাম-কাজৰ ক  িহচােপ উ য়ন সাধন 

কৰা হ’ব৷ আিম নদীৰ বংক আ  জলপথৰ লগেত আভ ৰীণ 

মৎস িচকাৰ ক  আ  মৎস লীসমূেহা উ য়ন সাধন কৰা হ’ব৷ 

১০৯৷ সমু  শৱালৰ খিত হেছ এক লাভজনক খ , যাৰ 

উপকূলীয় সমদূায় জীৱন সলিন কৰা স মতা আেছ৷ ই ব াপক 

হাৰত সং াপনৰ লগেত অিতিৰ  আেয়া বৃ  কেৰ৷ সমু  

শৱালৰ খিতৰ িত উ িন যােগাৱাৰ বােব মই তািমলনাডত 

বহপাি ক সমু  শৱাল পাক াপনৰ াৱ িদেছা৷  

জত িমক আ  িমক 

১১০৷ আিম এক দশ এক ৰচন কাড আচঁিন ভাৰ  কিৰেছা, 
যাৰ াৰা িহতািধকাৰীসকেল দশৰ িযেকােনা ানেত তওঁেলাকৰ 

ৰচন লাভ কিৰব পােৰ৷ এই ব ৱ াৰ াৰা িবেশষৈক জত 

িমক, িযসকল পিৰয়ালৰ পৰা বহ দৈূৰত থােক আ  তওঁেলােক 

সই ানেত আ  বাকী পিৰয়ালৰ লাকসকেল িনজৰ ঠাইেত এই 

সুিবধা লাভ কিৰব৷ মই জনাবৈল পাই সুখী হেছা য ৩২খন ৰাজ  

আ  ক ীয় শািসত অ লত এক দশ এক ৰচন কাড ন 

কাযকৰী কিৰেছ, যাৰ িহতািধকাৰীৰ সংখ া ৬৯ কা ট হেছ৷ অথাৎ 

মুঠ িহতািধকাৰীৰ ৮৬% সামিৰ লেছ৷ বাকী থকা ৪খন ৰাজ  আ  

ক ীয় শািসত অ লক অহা কইটামান মাহৰ িভতৰেত সামিৰ 

লাৱা হ’ব৷ 



১১১৷ অসংগ ঠত িমক, িবেশষৈক জত িমকসকলৰ বােব 

লাৱা েচ া িহচােপ মই িগগ, ভৱন আ  িনমাণ িমকৰ লগেত 

অন ান সকলৰ স ভত াসংিগক তথ  লাভৰ বােব এক প’ টল 

ভাৰ   কৰাৰ াৱ িদেছা৷ এই ব ৱ াই জত িমকসকলৰ 

বােব া , হাউিছং, দ তা, বীমা, ঋণ আ  খাদ  আচঁিন হণ 

কৰাত সহায় কিৰব৷ 

১১২৷ আিম ২০ বছৰৰ আগেত আৰ  হাৱা এক ব ৱ া ৪ ম ক’ড 

পায়ণৰ জিৰয়েত সামৰিণ মািৰেলা৷ থমবাৰৈল িব জিুৰ, িগগ 

আ  টফম িমেক সামা জক িনৰাপ াৰ সুিবধা লাভ কিৰেছ৷ 
নূ নতম মজিুৰ সকেলা ণীৰ িমকৰ ত েযাজ  হ’ব আ  

তওঁেলাক কমচাৰী ৰা জ ক বীমা িনগেম সামিৰ ল’ব৷ সকেলা 
ণীৰ কামত মিহলাক অনমুিত দান কৰা হেছ আ  স ূণ 

সুৰ াৰ মাজত নশ দািয় ও পালন কিৰব পািৰব৷ এেক সময়েত, 

একক প ীয়ন আ  অনু া ব ৱ া তথা অনলাইন িৰটাণৰ 

জিৰয়েত কমচাৰীৰ বাজা াস কৰা হেছ৷ 

িব ীয় অ ভূ কৰণ 

১১৩৷ এছিচ, এছ ট আ  মিহলাসকলৰ বােব াটআপ ই য়া 
আচঁিনৰ অধীনত ঋণ বাহৰ সুিবধা বৃ ৰ ল েৰ মই  কৃিষ আ  

আনষুংিগক খ ৰ কাম-কাজৰ বােব ঋণেক ধিৰ ধনৰ 

েয়াজনীয়তাৰ সীমা ২৫%ৰ পৰা ১৫% ল াসৰ াৱ িদেছা৷  

 

 

32. মহাকাশ িবভাগৰ অধীন  িনউ চ ই য়া িলিমেটড 
নামৰ ৰাজহৱা খ ৰ িত ানেটােৱ িপএছএলিভ-িচএছ৫১ৰ 
উত্ে পণ, কইটামান ু  ভাৰতীয় কৃ ম উপ হৰ লগেত 

া জলৰ পৰা এমাজনীয়া ছেটলাইট কিঢ়য়াই িনয়াৰ দািয়  
স াদন কিৰব। 
 

33. গগণ যান িমছনৰ অংশ িহচােপ চািৰগৰাকী ভাৰতীয় 
মহাকাশচাৰীক ৰাছীয়াৰ জেনিৰক চ াইট আছেপ ছত 



িশ ণ িদয়াই থকা হেছ। ২০২১চনৰ িডেচ ৰ মাহত যানখনৰ 
থমেটা মানৱিবহীন উত্ে পণ স  কৰাৰ বােব িস া  হণ 

কৰা হেছ। 
 
 

34. আমাৰ মহাসাগৰসমূহ জীিৱত আ  অজীিৱত স দৰ 
এেকাটাহঁত িবশাল ভা াৰ প।  এই কথাক অিধক িবসতৃ্ত 

পত অনধুাৱন কিৰবৈলেক আিম আগ ক পাচঁটা বষত 
৪,০০০ কা ট টকীয়া পুঁ জৰ িনেয়াজনেৰ গভীৰ মহাসাগৰ 
অিভযানৰ ভাৰ  কিৰব খু জেছা। এই অিভযানৰ জিৰয়েত 
মহাসাগৰৰ গভীৰ বকুুৰ ৰহস েভদ কৰাৰ বােব অধ য়ণ কৰাৰ 
লগেত গভীৰ সাগৰৰ জৱ- বিচ  সংৰি ত কৰাৰ বােবও ক  

হণ কৰা হ’ব। 
 

6.  নূ নতম চৰকাৰ, সবািধক শাসন 

35. অধ  মেহাদয়, মই এিতয়া ছটা ৰ অি মেটাৈলআিহব 
খু জেছা। এইেটা ই নূ নতম চৰকাৰ, সবািধক শাসনৰ আদশৰ 

পেৰখা দা ঙ ধিৰব। 
 
 

36. তুগিতেৰ ন য় দান কিৰব পৰাৈক ন ায়ািধকৰণসমূহৰ 
সং াৰ সাধনৰ বােব শহতীয়া বছৰেচেৰকত আিম িবিভ  
পদে প হণ কিৰ আিহেছা। সই য়া অব াহত ৰািখবৈলেক 
মই ন ায়ািধকৰণসমহূৰ কম- য়াক অিধক ঔিচত  দান 
কিৰবৈলেক এিতয়া মই কতেবাৰ পদে প হণৰ াৱ 
উথ্থাপন কিৰব িবচািৰেছা। 

 

37. আনষুংিগক া েসৱাৰ ৫৬টা পছাৰ িনয় ণৰ উে েশ  
সংসদত আিম ৰা য় আনুষংিগক া েসৱা পছাদাৰ িবেধেয়ক 
উথ্থাপন কিৰেছা। সই মেম, নািছং সৱাৰ ত তা, 
পাৰদিশতা আ  শাসনীয় সং াৰৰ বােব ৰা য় নািছং আ  
ধা ী আেয়াগ গঠন সং া ীয় িবেধেয় এখন অিচেৰই উথ্থাপন 
কৰা হ’ব।  

 



 

38. চৰকাৰ আ  ‘িচিপএছই’সমূহৰ সেত জিড়ত আ  ঠকাৰ 
কাম স াদন কেৰাতাসকলক া েৰ কাম-কাজ কৰাৰ 
সুেযাগ দান কৰাৰ বােব মই ঠকা সং া ীয় িববাদৰ তু মীমাংসা 
স ািদত কিৰব পৰাৈক এক িবিধ-ব ৱ া াপনৰ াৱ 
উথ্থাপন কিৰেছা। ইেয় ব গত খ ৰ িবিনেয়াগকাৰী তথা 
ঠকাদাৰসকলৰ আ িব াস বৃ  কিৰব। 

 
 

39. আগ ক লাক িপয়ল ভাৰতৰ ইিতহাসৰ থমেটা 
িড জেটল লাক-িপয়ল হ’ব। এই ঐিতহািসক আ  মাইলৰ 
খুঁ ট প কম-য ৰ বােব ২০২১-২২িব ীয় বষৰ বােব মই 
৩,৭৬৮ কা ট টকা আৱি ত কিৰেছা। 
 
 

40. গাৱাই এইেটা বছৰত পটগাল শাসনৰপৰা াধীনতা লাভৰ 
হীৰক জয় ী উদযাপন কিৰব। ইয়াৰ বােব মই গাৱা চৰকাৰৈল 
৩০০ কা ট টকাৰ অনুেমাদন দান কিৰেছা।  

 

41. মই চাহ িমকসকলৈল, িবেশষৈক অসম আ  প ম 
বংগৰ চাহ িমকসকলৰ পিৰয়ালৰ মিহলা আ  িশ সকলৰ 
কল াণ পুঁ জৰ বােব ১০০০ কা ট টকা িদয়াৰ াৱ উথ্থাপন 
কিৰেছা। 

 

ৰাজেকাষীয় ি িত 
 

42. মাৰ ব ব ৰ ক-অংশৰ শহৰ কইটামান দফাত মই 
স ানীয় সদনক এটা কথা অৱগত কিৰব খু জেছা য, চিলত 
িব ীয় বষৰ আৰ ণীত মহামাৰীেয় সৃ  কৰা পিৰ িতৰ বােব 
ৰাজহৰ আহৰণৰ হাৰ িনতা ই দুবল হ পিৰিছল। ইয়াৰ লগেত 
জন সাধৰণৈল, িবেশষৈক দখুীয়া আ  মিহলা, অনুসূিচত জািত, 
জনজািতসকলৈল িনত  ব ৱহায সাম ীৰ সহায  দান 
কিৰবলগীয়া হাৱাত ব য়ৰ পিৰসৰ উ  হিছল। 
 
 



43. উ ৱ হাৱা পিৰি িতৰ সেত তাল িমলাই কাম-কাজ 
চ ািল লাৱাৰ লগেত পিৰি িতৰ অিধক অৱনমন ৰাধ কৰাৰ 
বােব আিম অন  দশসমূহৰ িবপৰীেত মহামাৰীৰ সময়েছাৱাত 
আিম এলািন মজলীয়া আকাৰৰ পেকজ পায়ণৰ পদে প 

হণ কিৰিছেলা।  দশত া  পিৰি িত  সুি ৰ হাৱাৰ িপচত 
আ  লােহ লােহ ‘লকডাউন’ উঠাই লাৱাৰ িপচত আিম ঘ ৱা 
চািহদা পনু াৰ কিৰব পৰাৈক আিম চৰকাৰী ব য়ৰ পিৰসৰ 
স সািৰত কৰাৰ পদে প হণ কিৰেছা। ইয়াৰ ফলত ২০২০-
২১চনৰ াক বােজট ব য়ৰ মূল পিৰমান ৩০.৪২লাখ কা টৰ পৰা 
সংেশািধত বােজটৰ পিৰমান ৩৪.৫০ লাখ কা ট হয়ৈগ। আিম 
ব য়ৰ মান অটত ৰখাৰ িদহা কিৰেছা। ২০২০-২১ বষৰ মূলধনী 
ব য়ৰ ািৱত পিৰমান ২০২০-২১ বষৰ ৪.১২ কা টৰ িবপৰীেত 
৪.৩৯ লাখ কা ট ধায কৰা হেছ।   
 

 



খ ভাগ 

147. মাননীয় অধ  মেহাদয়, পিৃথৱীেয় মহামাৰী সৃ  আ  তাৰ 
পৰৱিত পিৰি িতৰ তৰ ত া ানৰ স ুখীন হ’বলগীয়া হেছ। 
এেন সংকটকালত যিতয়া পৃিথৱীৰ বহ দেশ অথনীিত 
পনু থ্থানৰ বােব মহা সং ামত িল  হ’বলগীয়া হেছ, আমাৰ 
জনসাধাৰম আ  উেদ ােগ উে খনীয় সহণিশলতাৰ িনদশন দা ঙ 
ধিৰবৈল স ম হেছ। 
 

148. মই ইিতমেধ  উে খ কৰাৰ দেৰ, মহামাৰী উ ৰ, এক নতন 
পিৃথৱীখনত এক নতন ধাৰাই মূৰ দা ঙ উঠা দিখবৈল পাৱা 
গেছ। এই ধাৰাত এছীয় শ েয় উ খনীয় ি িত লাভ কৰাৰ 

লগেত ভাৰেত এই শ ক নতৃ  দানৰ ভূিমকাত অৱতীণ হেছ। 
এেন াপটত িবিনেয়াগ আ  িনেয়াগ স াৱনা বৃ  কিৰব 
পৰাৈক আমাৰ কৰ প িত , পাৰদশ  কিৰ তিলব লািগব। 
এেক সময়েত কৰদাতাসকলৰ ওপৰেতা যােত যতদৰূ স ৱ কম 
চাপ পিৰব পােৰ সই কথাও ল  কিৰব লািগব। 

 
 

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்ல தரசு.  

- திருக்குறள்385 
 

এজন ৰজা-শাসেক স দ সৃ  আ  আহৰণ কেৰ, 
আ  সয়া উৈমহতীয়া মংগলৰ বােব সংৰ ণ আ  
িবতৰণ কেৰ। 

-িত কুৰল ৩৮৫ 

 

ত  কৰ াৱ 

149. এই কথা মনত ৰািখ, আমাৰ কৰদাতাসকলৰ লগেত 
অথনীিতৰ কল াণৰ ল েৰ আমাৰ চৰকােৰ ত  কৰ প িতৰ 



ত কতেবাৰ সং াৰ মূলক পদে প হণ কিৰেছ। 
মহামাৰীৰ কইটামান মাহৰ আগেত আিম ক’ পােৰট কৰৰ হাৰ 
পিৃথৱীৰ িভতৰেত কম কিৰ াসৰ িদহা কিৰিছেলা। লভ াংশ 
িবতৰণ কৰ থা বিতল কৰা, ৰহাইৰ পিৰসৰ বৃ  কিৰ কৰৰ 
বাজা াস কৰাৰ ফলত ২০২০ বষত কৰ িবৱৰিণ দািখল 

কেৰাতাৰ সংখ া নাটকীয় পত ৩.৩১ কা টৰ পৰা ৬.৪৮ 
কা টৈল বৃ  হাৱা পিৰলি ত হিছল। 

 

150. ত  কৰ শাসনত আিম অলপেত ‘ ফচেলছ’ সমী ণ 
আ  আপীল ব ৱ াৰ সূচনা কিৰেছা। 

 

জ  নাগিৰকৈল সকাহ 

151. জ  নাগিৰসকলৈল ণাম জনাই মই ত  কৰ 
াৱৰ ভাৰ  কিৰেছা। তওঁেলাকৰ বহ সংখ েকই িনজৰ 

বুিনয়াদী েয়াজনীয়তা থকাৰ িপচেতা আমাৰ ৰা  িনমাণৰ বােব 
উত্সিগত আিছল। 
 

152. দশৰ াধীনতাৰ ৭৫ সংখ ক বছৰত এিতয়া, আিম যিতয়া 
নতন উ ীপণােৰ আেহাপু ষাথ কৰাৰ বােব আমাৰ য়াস 
অব াহত ৰািখব খু জেছা, তিতয়া আমাৰ ৭৫ বেষা  জ  
নাগিৰকসকলৰ ত বাধ বাধকতা াস কৰাৰ িদহা কিৰেছা। 
প ন আ  সুদ আহিৰত আয়েৰ জীৱন অিতবািহত কৰা জ  

নাগিৰকসকলক মই কৰ িবৱৰিণ দািখলৰ য়াৰ পৰা ৰহাই 
িদয়াৰ াৱ উথ্থাপন কিৰেছা। দনা বংকসমূেহ তওঁেলাকৰ 
আয়ৰ পৰা েয়াজনীয় কৰ কতনৰ দািয়  হণ কিৰব।  

 
 

আয়কৰ য়াৰ অ গিতৰ সময় াস  

153. স ানীয় অধ  মেহাদয়, আ জৰ তািৰখত এটা সমী ণ 
৬বছৰ পয  আ  কৰ ফািঁকৰ তৰ গাচৰৰ ত ১০বছৰ 
পয  পুনৰ মুকিল কিৰব পৰা যায়। এইয়াৰ ফলত কৰদাতাসকেল 



এক দীঘলীয়া সময়ৰ বােব অিন য়তাৰ মােজেৰ িদন 
কটাবলগীয়া হয়। 

154. এেন াপটেত মই এই সময় সীমা াস কিৰ পনুৰ-
মুকিলকৰণৰ সময় কাল ৬বছৰৰ পৰা ৩বছৰৈল াসকৰণৰ 

াৱ উথ্থাপন কিৰব খু জেছা। এটা বছৰত ৫০লাখ অথবা 
তেতািধক আয়ৰ তথ  গাপন কৰাৰ তথ  লাভৰ দেৰ কা ত 
সমী ণৰ পুনৰ-মুকিলকৰণ সময়কাল ১০বছৰ পয  কিৰব পৰা 
যায়। 
 
 

িববাদ মীমাংসাকৰণ সিমিত গঠন 

155. মাননীয় অধ  মেহাদয়, বতমানৰ কৰ প িতক িমত 
কিৰব পৰা মাকদমাৰ সংখ া কম কৰাৰ বােব চৰকােৰ য়াস 
কৰাৰ িস া  হণ কিৰেছ। 

156. দীঘিদনীয়া িববাদ মীমাংসা কৰাৰ বােব কৰদাতাসকলক 
সুেযাগ িদয়াৰ লগেত সময় আ  স দৰ ত যােত আ  
অিধক চাপ সিহবলগীয়া নহয় সই ল েৰ চৰকােৰ ‘ ত  কৰ 
িববাদ চ িব াস আচঁিন’ পায়ণৰ উেদ াগ হণ কিৰিছল। 
আচঁিনখনৈল কৰদাতাসকেল অভপূব সঁহািৰ জনাই আচঁিনখনৰ 
অধীনত ৮৫,০০০ কা ট টকা পিৰমানৰ কৰ স িলত িববাদ 
িন ি ৰ বােব ১লাখ ১০হাজাৰ কৰদাতা আগবািঢ় অহা 
পিৰলি ত হেছ।   
 
 

157. সইদেৰ ু  কৰদাতাৰ গাচৰৰ সংখ া কম কৰাৰ বােব, 
মই এখন িববাদ মীমাংসা সিমিত গঠন কৰাৰ াৱ উথ্থাপন 
কিৰেছা। পাৰদিশতা, তা আ  দায়ব তা অ ু  ৰখােটা 
িন ত কৰাৰ বােবই সিমিতখন ‘ ফচেলছ’ কিৰ গঠন কৰা হ’ব। 
কৰ-সংেযা জত আয়ৰ পিৰমান ৫০লাখ আ  িববািদত আয়ৰ 
পিৰমান ১০লাখ টকা পয  িববাদৰ ত সংি সকেল এই 
সিমিতৰ কাষ চািপব পািৰব। 
 

ফচেলছ আই টএ ট 



158.  

159. বাধ বাধকতাৰ ত া  অনাৰ লগেত িবেবক-
িনিণত িস া ৰ পিৰসৰ াস কৰাৰ বােব আিম কৰ প িত 
‘ ফচেলছ’ কৰাৰ দায়ব তা  ীকাৰ কিৰ লেছা। চিলত বছৰেত 
চৰকােৰ সমী ণ আ  আপীল কৰাৰ বােব ‘ ফচেলছ’ কৰাৰ বােব 
চৰকােৰ পদে প হণ কিৰেছ। 
 

160. আয় কৰ গাচৰৰ মীমাংসাৰ ত পৰৱিত পযায়ৰ পীঠ 
হেছ আয় কৰ ‘এেপেলট’ ন ায়াধীকৰণ। মই এই ন ায়াধীকৰণ 

‘ ফচেলছ’ কৰাৰ াৱ কিৰেছা। আিম এটা ‘আয় কৰ ‘এেপেলট’ 
ন ায়াধীকৰণ ক ’ াপন কিৰব িবচািৰেছা। ন ায়াধীকৰণ আ  
‘এেপেলট ন ায়াধীকৰণ’ৰ মাজত চিলবলগীয়া সকেলা ধৰণৰ 
যাগােযাগ ইেল িনক মাধ েমেৰ স  হব। য’ত ব গত 
নানীৰ েয়াজন হ’ব, সয়া ‘িভিডঅ’ কনফােৰ ং’ যােগ 

স ন কৰা হ’ব। 
 

এনআৰআইৈল ৰহাই 

161. ভাৰতৈল উভিত অহা বাসী ভাৰতীয়(এনআৰআই)সকেল 
িবেদশী অৱসৰী একাউ ত জমা থকা আ জত-আয়ৰ ত 
িবিভ  সমস াৰ স ুখীন হ আিহেছ। ইয়াৰ াহেবােৰই কৰ 
িন পণ কালৰ সাম স হীনতাৰ বােবই উ ৱ হাৱা িবধৰ। 
তওঁেলােক িবেদশী ন ায় ব ৱ াত ভাৰতীয় কৰ-ব ৱ াই 

আগবেঢ়াৱা সুিবধাসমূহ পাৱাৰ েতা সমস াৰ স খুীন হ 
আিহিছল। কৰ ব ৱ াত তওঁেলােক স খুীন হ অহা 
অসুিবধাসমূহ আতঁেৰাৱাৰ বােব এলািন িবিধ অিধসূিচত কিৰেছা। 
 
 

িহচাপ-পৰী াৰ পৰা ৰহাই 

162. স িত, িবিধ অনযুায়ী বছিৰ ব ৱসায়ৰ পিৰমাণ ১ কা ট 
টকাৰ অিধক হেলই িহচাপ পৰী া কেৰাৱােটা বাধ তামূলক হ 
পেৰ। ২০২০চনৰ ফব্ ৱাৰী মাহৰ বােজটত ৯৫শতাংশ লন-
দন িড জেটল মাধ েমেৰ স াদন কেৰাতাসকলৰ ত ৫ 



কা ট টকা বছিৰ ব ৱসায় কেৰাতাসকলক িহচাপ-পৰী াৰ পৰা 
ৰহাই দানৰ াৱ উথ্থাপন কিৰেছা। এইেবিলৰ বােজটেতা এই 

সীমা ১০ কা ট টকাৈল স সািৰত কৰাৰ াৱ উথঅথাপন 
কিৰেছা। 

লভ াংশৰ বােব ৰহাই 

163. আগৰ বােজটত, মই িবিনেয়াগক উত্সািহত কৰাৰ 
উে েশ  লভ াংশ িবতৰণ কৰৰ থা বািতল কৰাৰ ব ৱ া 
কিৰিছেলা। অংশীদাৰসকলৰ হােতেৰ লভ াংশৰ বাবদ কৰ 
আদায়ৰ ব ৱ া কৰা হিছল। এিতয়া এই ব ৱ া সৰলীকৃত কৰাৰ 
ল েৰ মই আৰইআই ট/ইনিভআই টত দান কৰা লভ াংশক 
টিডএছ-ৰ পৰা ৰহাই দানৰ াৱ উথ্তাপন কিৰেছা। তদুপিৰ, 
আংশীদাৰসকেল আগতীয়াৈক কৰ আদায় িদব পৰাৈক িযেহত 
লভ াংশৰ আয়ৰ কথা  ভােব আগতীয়াৈক িনণয় কিৰব 
নাৱািৰ, সেয় মই লভ াংশ আয়ৰ ত কৰ দনা দায়ব তা 

লভ াংশ ঘাষণা- দনাৰ িপচত পালনৰ বােব াৱ উথ্থাপন 
কিৰেছা। তদুপিৰ লভ াংশ আয়ৰ ত কম হাৰত কৰ িন াৰণ 
কৰাৰ বােবও মই াৱ উথ্থাপন কিৰেছা।  

আ ঃগাথঁিন খ ৈল িবেদশী িবিনেয়াগ আকিষত কৰণ 

 

শহতীয়া বােজটত আিম কতেবাৰ িবেশষ চতৰ িবিনময়ত 
আ ঃগাথঁিন খ ৈল িবিনেয়াগ আকিষত কৰাৰ বােব আিম 
১০০শতাংশ কৰ ৰহাই িদয়াৰ পদে প লিছেলা। ইয়ােৰ িকছ 
পুঁ জেয় কতেবাৰ চত পূৰণৰ ত সমস াৰ স খুীন হাৱােটা 
আিম ল  কিৰিছেলা।  ভাৰতত এক িবস্তৃত পিৰসৰৰ পুঁ জ 
িবিনেয়াগ কৰােতা িন ত কিৰবৈলেক মই ব গত িবিনেয়াগ 
বাধা  কৰা, বািণ জ ক কম-কা  িনয় ণ কৰা আ  
আ ঃগাথঁিনত ত  িবিনেয়াগ স ৱ কিৰব পৰাৈক ইয়ােৰ 
কতেবাৰ চত শিমত কৰাৰ াৱ উথ্থাপন কিৰেছা।  

    



164. ‘ জেৰা কুপন ব ’ জািৰ কৰাৰ জিৰয়েত আ ঃগাথঁিন 
খ ত িবিনেয়াগ কৰাৰ ল েৰ পুঁ জ সং হৰ বােব মই কৰ 
পাৰদশ  ‘ জেৰা কুপন ব ’ িবতৰণৰ বােব যাগ তা স  
অিধসূিচত আ ঁ গাথিন ঋণ িনিধ গঠনৰ াৱ উথ্থাপন কিৰেছা। 

 

সুলভ গহৃ/ভাৰাতীয়া গৃহ 

165. সকেলােৰ বােব গহৃ আ  সুলভ গৃহ উপল  কেৰাৱােটাক 
াথিমকতা দান কিৰেছ চৰকােৰ। ২০১৯ চনৰ জলুাই মাহত 

উথ্থাপণ কৰা বােজটত মই সুলভ গহৃ য়ৰ বােব হণ কৰা 
ঋণৰ বাবদ আদায় িদবলগীয়া সদুৰ ত ১.৫লাখ টকাৰ এটা 
অিতিৰ  াসৰ সিুবধা আগবঢ়াইিছেলা। এই াস আ  এটা 
বছৰৰ বােব, ২০২২ৰ ৩১ মাচ পয  স সািৰত কৰাৰ বােব মই 
এইেবিল াৱ উথ্থাপন কিৰেছা। সেয়, ২০২২চনৰ ৩১ মাচ 
পয  হণ কৰা ঋণৰ ত ১.৫ লাখৰ এই অিতিৰ  াস 
উপল  হ’ব। 

166. সুলভ গহৃৰ যাগান অব াহত ৰখাৰ উে েশ , গৃহ িনমাণ 
ক সমূেহ ২০২২চনৰ ৩১ মাচ পয  কৰ মাফৰ সুিবধা আদায় 

কিৰব পািৰব। 
 

167. জত িমকসলকৰ বােব সুলভ হাৰত ভাড়াতীয়া গহৃৰ 
ব ৱ া কৰাৰ বােব আিম িত িতব । ইয়াৰ বােব, মই 
অিধসূিচত ভাড়াতীয়া গহৃ িনমাণ ক ৈল কৰ ৰহাইৰ সুিবধা 
আগবেঢ়াৱাৰ বােব াৱ উথ্থাপন কিৰেছা। 

 

 

‘আইএএছিচ’- ল কৰ উদগিণৰ ব ৱ া 

168. এই বক্তৃতাৰ ক-অংশত মই উে খ কৰাৰ দেৰই গালকীয় 
িব ীয় ক  িহচােপ পিৰগিণত ‘িগ  িচট ’সমূহত আ ঃৰা য় 
িব ীয় িত ান গঠন কৰাৰ বােব চৰকাৰ িত িতব । 
ইিতমেধ  আগবেঢ়াৱা কৰ উদগিণমূলক ব ৱ াৱলীৰ উপিৰ, 
অন ন  ব ৱ াৱলীৰ লগেত মই এয়াৰকা  লী জং িত ানসমহূৰ 



মূলধনী লাভৰ ত কৰ মাফ, এয়াৰকা ৰ আড়াৰ বাবদ 
িবেদশী িত ানক আদায় িদয়া ধনৰ ত কৰ ৰহাই, 
‘আইএফএছিচ’সমূহত িবেদশী পুঁ জৰ ানা ৰণ আ  
‘আইএফএছিচ’ত থকা িবেদশী বংকৰ িবিনেয়াগ সংম লৈল কৰ 
ৰহাই অনুেমাদন জেনাৱাৰ াৱ উথ্থাপন কিৰব খু জেছা। 

কৰ িবৱৰিণৰ যৱতীয় তথ ৰ আগতীয়া িববৰণৰ সংেযাজন 

169. স ানীয় অধ  মেহাদয়, কৰদাতাসকলৰ বাধ বাধকতাৰ 
ত িকছ সকাহ দানৰ ল েৰ কৰ িবৱৰিণত কৰদাতাৰ 

দমহা-আয়ৰ বসতৃ্ত িবৱৰণ, কৰৰ দনা, টিডএছ আিদৰ তথ ৰ 
আগতীয়াৈক দািখলৰ িদহা কৰা হব। িবৱৰণ দািখল য়া আ  
অিধক সৰল কৰাৰ উে েশ  তািলকাভ  িতভূিতসমূহৰ লগেত 
লভ াংশ আয় আ  বংক-ডাকঘৰ আিদৰ পৰা পাৱা সদু, আিদৰ 
পৰা হাৱা মূলধনীৰ িবস্তৃত তথ ও আগতীয়াৈক দািখলৰ িদহা 
কৰা হেছ। 
 

ু  ন সৈল ৰহাই 

170. িচিকতসালয়, শি ক িত ানৰ দেৰ কাম-কাজ 
পিৰচালনা কৰা ু  ন াসসমূহৰ বাধ তামূলক কামৰ বাজা িকছ 
লাঘৱ কৰাৰ আশােৰ আিম এই পয  বািষক সং হৰ পিৰমাণ ১ 
কা ট টকাৰ তলৰ িনকায়সমূহক কতেবাৰ ৰহাই িদ আিহিছেলা 

যিদও এিতয়ােৰ পৰা এই ৰহাই ৫ কা ট চকা পিৰমাণৰ সং হ 
পয  বৃ  কৰা হেছ। 
 

ম কল াণ 

171. িকছ সংখ ক িনেয়াগকতাই িমকসকলৰ ভিৱষ  িনিধ, 
সৱা িনবিৃ  িনিধ আ  অন ান  সামা জক সুৰ া িনিধৰ ধন 

সংি  কমচাৰীসকলৰ পৰা কা ট ৰখাৰ ব ৱ া কিৰেছ যিদও সই 
ধন িন ািৰত সময়ত জমা িনিদয়া কথােটা আিম মন কিৰেছা। 
কমচাৰীসকলৰ বােব এয়া াথ আ  আয়ৰ িত িহচােপই 
পিৰগিণত হ আিহেছ। ইয়ােত যিদ কােনাবা িনেয়াগ কতা িব ীয় 



িতৰ স ুখীন হবলগীয়া হয়, তেন পিৰি িতত উি িখত ধন 
ৰািশ জমা িনিদয়া কথােটা এেকাটা ায়ী িতৈল পা িৰত হয়। 
 

াটআপসমহূৰ বােব উতস্াহমলূক ব ৱ া 
172. দশৰ াটআপসমহুক উত্সািহত কৰাৰ বােব মই কৰ 
ৰহাইৰ বােব ইিতমেধ  দান কৰা সময় সীমা আ  এটা বছৰ-

২০২২চনৰ ৩১ মাচ পয   স সািৰত কিৰবৈল াব উথ্থাপন 
কিৰেছা। তদপুিৰ, িবিনেয়াগৰ বােব মূলধনী লাভ আদায়ৰ 
সময়সীমা  ২০২২ৰ ৩১ মাচ পয  স সািৰত কৰােৰা াৱ 
উথ্থাপন কিৰেছা। 

পেৰা  কৰ াৱ 

জএছ ট 

iii. ইেলক িনক ইনভয়চ িচে ম, 

iv. বধ ইনপুট ট  টেম ,  

v. পূেব-ফাইল কৰা স াদনােযাগ  জএছ ট িৰটাণ, আ  

vi. িৰটাণ ফাইিলঙৰ িবচলতা ( staggering)। 

জএছ টএন িচে মৰ সামথ ও বৃ  কৰা হেছ।আিম তদুপিৰ কৰ 
ফািঁক িদওঁতা আ  ভৱা িবলাৰসকলক িচনা  কিৰবৈল িবেশষ 
এনালাই ট  আ  কৃ ম বু ম া মাতােয়ন কিৰেছা আ  
তওঁেলাকৰ িব ে  িবেশষ অিভযান আৰ  কিৰেছা। 

175.ফলাফল লাভ কৰা হেছ।আিম যাৱা কইটামান মাহৰ 
ৰকড সং হ কিৰেছা। 

 
176. জএছ ট পিৰষদখেন সমস াপূণ সংগৰা জ অিতশয় কে েৰ 
দৰূ কিৰেছ।পিৰষদখনৰ অধ  িহচােপ, মই সদনক আ াস িদব 
খু জেছা যআিম ভিৱষ েত জএছ টক সুচলতৰ কিৰ তিলবৈল 
স ৱপৰ সকেলা ব ৱ া হণ কিৰম আ  িবপৰীত  কাঠােমা 
(inverted duty structure ) ৰ দেৰ অিনয়মসমূহ দৰূ কিৰম। 

 

কা ম িডউ ট সংগতকৰণ 



177.আমাৰ কা ম িডউ ট নীিতৰ দুটা উে শ  থকােটা 
আৱশ কীয়। যথাঃ ঘ ৱা মনুেফ ািৰঙক াৎসাহন আ  
বি ক ভলু  শংৃখল আ  ৰ ািনত ভালভােৱ সংযু  হ’বৈল 

ভাৰতক সহায় কৰা।এই জােৰ এিতয়ােকঁচা সাম ী আ  মলূ  
সংেযা জত পণ ৰ ৰ ািন সহজলভ  কিৰ তিলেছ। 

 
178.ইয়াৰ অেথ, যাৱা বষত, আিম কা ম িডউ ট গঠন সংেশাধনী 
কিৰবৈল আৰ  কেৰা, ইয়াৰ জিৰয়েত ৮০ পুৰিণ ৰহাই দৰূ কৰা 
হয়।মই তদুপিৰ এই পুনগঠনত পৰামশৰ অেথ িযসকেল 
অ িতেৰাধ ভােৱ াউড-চ’ টং আ ানৰ িত সঁহািৰ জনােল, 
তওঁেলাক সকেলােক ধন বাদ জনাইেছা।মই এিতয়া এই বষত 

৪০০ ৰািধক পুৰিণ ৰহাই পযােলাচনাৰ াৱ জনাইেছা।িবস্তৃত 
আেলাচনা মেম আিম এয়া আৰ  কিৰম আ  ২০২১ ৰ ১ 
অে াবৰৰপৰা আিম সংেশািধত কা ম িডউ ট ণালীৰ সূচনা 
কিৰম, িয হ’ব িবকৃিত (distortions ) মু ।মই তদুপিৰ াৱ 
জনাইেছা যিযেকােনা নতন কা ম িডউ ট ৰহাই ইয়াৰ জািৰ 
হাৱা তািৰখৰপৰা আৰ  কিৰ পৰৱত  দুবছৰৰ ৩১ মাচৈলেক 
বধ হ থািকব। 

 

ইেলক িনক আ  ম’বাইল ফান উেদ াগ 

179.ঘ ৱা ইেলক িনক মনুেফ ািৰং তুভােৱ বৃ  
পাইেছ।আিম ম’বাইল আ  চাজাৰৰ দেৰ সাম ীসমূহ ৰ ািন 
কিৰ আেছা।বহৃ ৰ ঘ ৱা মূল  সংেযাজনৰ অেথ, আিম চাজাৰৰ 
অংশ আ  ম’বাইলৰ উপাংশত কতেবাৰ ৰহাই ত াহাৰ 
কিৰেছা।তদুপিৰ, ম’বাইলৰ িকছ অংশ ‘শূন ’ হাৰৰপৰা পিৰিমত 
২.৫% ল পা িৰত কৰা হ’ব। 
 

লা আ  তীখা 

180. শহতীয়াভােৱ লা আ  তীখাৰ মূল  অিধক বৃ  হাৱাৰ 
পিৰে ি তত এমএছএমই আ  আন ব ৱহাৰকাৰী উেদ াগসমূহ 
তী ভােৱ ভািৱত হেছ।েসেয়েহ, আিম চিমচ, ট আ  নন-
এলয়, এলয় আ  ইনেলছ লৰ লং ডা ৰ কা ম িডউ ট 
৭.৫% ল অিভ ভােৱ াস কিৰ আেছা।এমএছএমই ক মখু  



কিৰ মেটল িৰ-চাই াছসকলক সহায় আগবঢ়াবৈল, মই ২০২২ ৰ 
৩১ মাচৈলেক ল পৰ ওপৰত িডউ ট ৰহাই িদেছা।তদুপিৰ, 

িনিদ  ল ডা ৰ ওপৰত এিডিড আ  িচিভিড ত াহাৰ 
কিৰেছা।তদুপিৰ, কপাৰ িৰচাই াছসকলৈল সহায় আগবঢ়াবৈল, 

মই কপাৰ পৰ ওপৰত িডউ ট ৫% ৰপৰা ২.৫% ল াস 
কিৰেছা। 
 

ট টাইল 

181. ট টাইল খ েটােৱ িনেয়াগ সৃ  কিৰ অহাৰ সমা ৰালভােৱ 
অথনীিতৈল ল ণীয় বৰঙিণ যাগান ধিৰ আিহেছ।মানৱ সৃ  
ট টাইলৈল কঁচা সাম ী ইনপুটৰ িডউ টসমূহ যু সংগত 

কৰাৰ আৱশ কতা আেছ।আিম এিতয়া নাইলন চইন পিল াৰ 
আ  আন মানৱসৃ  ফাইবাৰৰ সেত এেক কিৰেছা।আিম 
ক ’ লকটাম, নাইলন িচপচ আ  নাইলন ফাইবাৰ ও য়াণৰ 

িবিচিড হাৰ অিভ ভােৱ ৫% ল াস কিৰেছা।এই ব ৱ াই 
ট টাইল উেদ াগেটা, এমএছএমই আ  আনিক ৰ ািনেকা 

সহায় কিৰব। 
 

কিমেকল 

182.আিম ঘ ৱা মলূ  সংেযাজনক উৎসািহত কিৰবৈল আ  
িবপযয় দৰূ কিৰবৈল কিমেকলৰ ওপৰত কা ম িডউ টৰ হাৰ 

মাংকৃত (calibrated ) কিৰেছা।আন সাম ীসমূহৰ বািহেৰও, আিম 
িবপযয় ৰাধ কিৰবৈল নাপথাৰ ওপৰত কা ম িডউ ট ২.৫% ল 

াস কিৰ আেছা। 

সাণ আ  প 

183. সাণ আ  পৰ ওপৰত এিতয়া ১২.৫% াথিমক কা ম 
িডউ ট আেৰাপ কৰা হেছ।২০১৯ ৰ জলুাইত ১০% ৰপৰা 
বৃ েৰপৰা, মূল ৱান ধাতৰ মূল  তী ভােৱ বৃ  পাই 
আিহেছ।ইয়াক পূবৰ ৰৰ সমীপৱত  কিৰ তিলবৈল, আিম সাণ 
আ  পৰ ওপৰত কা ম িডউ ট যু সংগত কিৰ আেছা। 
 

নৱীকৰণেযাগ  শ  



184.A অংশত, আিম ইিতমেধ  ীকাৰ কিৰেছা যভাৰতৰ অেথ 
সৗৰ শ ৰ অংগীকাৰ বহৃৎ।ঘ ৱা সামথ  গিঢ় তিলবৈল, আিম 
সৗৰ চল আ  সৗৰ পেনলৰ অেথ পযায়িভি ক মনুেফ ািৰং 

পিৰক না কাশ কিৰম। বতমােন, ঘ ৱা উৎপাদনক উৎসািহত 
কিৰবৈল, আিম সৗৰ ইনভাটাৰৰ িডউ ট ৫% ৰপৰা ২০% ল আ  
সৗৰ লনটাণৰ িডউ ট ৫% ৰপৰা ১৫% ল বৃ  কিৰ আেছা। 

 

কিপেটল ইকুইপেম  আ  অট’ পাটছ 

185.ঘ ৱাভােৱ  কিপেটল ইকুইপেম  মনুেফ ািৰঙৰ 
স াৱনা অপিৰসীম।আিম ইয়াৰ পিৰে ি তত ৰট গঠন 
িবস্তৃতভােৱ পযােলাচনা কিৰম।অৱেশ , আিম তাৎ িণকভােৱ 
িনিদ  সাম ীৰ িডউ ট ৰটৰ সংেশাধনী ঘটাইেছা।আিম টােনল 
ব’িৰং মিছনৰ ওপৰত থকা ৰহাই ত াহাৰৰ াৱ জনাইেছা। 
ইয়াৰ ওপৰত ৭.৫% কা ম িডউ ট আেৰাপ কৰা হ’ব আ  ইয়াৰ 
অংশৰ িডউ ট হ’ব ২.৫%।আিম অট’ পাটছৰ সাধাৰণ ৰটৰ সেত 
সংগিত ৰািখ িনিদ  অট’ পাটছৰ কা ম িডউ ট ১৫% ল বৃ  
কিৰেছা। 

এমএছএমই পণ  

186.এমএছএমইসমূহক উপকৃত কিৰ তিলবৈল আিম িনিদ  
কতেবাৰ সলিনৰ াৱ জনাইেছা।আিম ল উ আ  া ক 

িব াৰ ৱৰৰ ওপৰত িডউ ট ১০% ৰপৰা ১৫% ল বৃ  
কিৰেছা। াৱন ফীডৰ ওপৰত ৫% ৰপৰা ১৫% ল বৃ  কৰা 
হেছ।আিম িডউ ট-িবহীন সাম ীসমূহৰ আমদািনত ৰহাই 

যু সংগত কিৰেছা। এয়া হেছ কােপাৰ, চামৰা আ  
হ িশ জাত সাম ীৰ ৰ ািনকাৰীসকলৈল ইনেচন টভ। ায় 
সকেলােবাৰ সাম ীেয়ই আমাৰ এমএছএমইসমূেহ ঘ ৱাভােৱ 
িনমাণ কেৰ।আিম িনিদ  কাৰৰ লডাৰৰ আমদািনত থকা 
ৰহাই ত াহাৰ কিৰেছা। ইয়াৰ কাৰণ হেছ এইসমূহ ঘ ৱাভােৱ 

উৎপািদত হ আিহেছ আ  ইয়াৰ পিৰমাণ আ  মানদ  
সে াষজনক, ইয়ােৰ গিৰ সংখ েকই এমএছএমইসমূেহ 
উৎপাদন কেৰ।আিম তদুপিৰ িফিনচড িচনেথ টক জম ’নৰ 
কা ম িডউ ট বৃ  কিৰেছা। ইয়াৰ উে শ  হেছ ঘ ৱা 



েচিচঙক উৎসািহত কিৰ তালা। 
 

কৃিষজাত পণ  

187.কৃষকসকলক উপকৃত কিৰবৈল, আিম কপাহৰ কা ম িডউ ট 
শূন ৰপৰা ১০% ল আ  খা ঁ ট িছ  আ  িছ  য়াণৰ কা ম 
িডউ ট ১০% ৰপৰা ১৫% ল বৃ  কিৰেছা।আিম তদুপিৰ 
পিৰৱিতত ইথাইল এলকহলৰ শষ-ব ৱহাৰ িভি ক অনুেমাদন 

ত াহাৰ কিৰেছাস িত, গামধানৰ তঁহ, খিলৈহ আ  প ৰ 
খাদ ত যাগ িদয়া সাম ীৰ ৰট ১৫% ল অিভ ভােৱ মাংকৃত 
কিৰেছা। 
 

188.উৎপাদন অিধক কিৰ তিলবৈল কৃিষজাত আ ঃগাথঁিনৰ 
তাৎ িণক উ য়ন সাধন আৱশ কীয় হ পিৰেছ। যেথািচতভােৱ 
কৃিষজাত উৎপাদন সংৰ ণ আ  সংসাধনৰ বােবও ইয়াৰ 
আৱশ কতা অিধক।এই ব ৱ াই আমাৰ কৃষকসকলৰ অেথ 
পািৰ িমক বৃ  হাৱােটা িন ত কিৰ তিলব।এই উে শ ৰ বােব 
উপায় িনধাৰণ কিৰবৈল, কম সংখ ক সাম ীৰ কৃিষ আ ঃগাথঁিন 
আ  উ য়ন উপকৰ (AIDC) ৰ াৱ জনাইেছা। অৱেশ , এই 
উপকৰ েয়াগৰ িবপৰীেত, বহ সংখ ক সাম ীক ল উপেভা াৰ 
ওপৰত অিতিৰ  বাজা জািপ িদব খাজা হাৱা নাই। 

 

য়াৰ যু যু কৰণ আ  অনবুিততা িশিথল কৰা 

189. তওঁেলাকৰ িবেবচকী েয়াগৰ অেথ, আিম এিডিড আ  
িচিভিড লভীেৰ স ক য় ব ৱ াসমূহৰ িনিদ  কতেবাৰ 
পিৰৱতনৰ াৱ জনাইেছা।কা ম অনুস ান স ূণ কিৰবৈল, 

আিম িনিদ  সময়সীমা আগবঢ়াইেছা।২০২০ ত, আিম তৰ  
কা ম ব ৱ াৰ ৱতন কিৰিছেলা, যাৰ জিৰয়েত ফচেলছ, 
পপাৰেলছ আ  কনেট েলছ কা ম ব ৱ া গিঢ় তালা 

যায়।২০২০ ৰ ছে ৰৰপৰা েযাজ  হাৱাৈক, উৎপি  িবিধৰ 
শাসনৰ অেথআিম এটা নতন প িত পায়ণ 

কিৰেছা।এফ টএৰ অপব ৱহাৰ হ’ ল পৰী া কৰাত ই সহায় 
আগবঢ়াইেছ। 

 



190. ত  আ  পেৰা  কৰ সলিনৰ াৱৰ সিবেশষ মাৰ 
ভাষণৰ পিৰিশ ত উে খ কৰা হেছ। 
 

191.মাননীয় অধ  মেহাদয়, এই কথােৰ মই বােজটখিন এই 
মিহমাম ত সদনক সমপণ কিৰেলা। 

বােজটভাষণৰঅংশ A-ৰৈসেতপিৰিশ  

পিৰিশ -১ 

া আ সু তা – ব য় 

 ( কা টত) 

ম ালয়/িবভাগ কৃত 

২০১৯-

২০ 

 বি◌ই 

২০২০-

২১ 

বি◌ই 

২০২০-

২১ 

া আ পিৰয়ালকল াণিব
ভাগ 

৬২,৩৯
৭ 

৬৫,০১
২ 

৭১,২৬৯ 

া গেৱষণািবভাগ ১,৯৩৪ ২,১০০ ২,৬৬৩ 

আয়সুম ালয় ১,৭৮৪ ২,১২২ ২,৯৭০ 

কিভডস ীয়িবেশষসুিবধা       

ট কাকৰণ     ৩৫,০০০ 

খাৱাপানীআ অনাময়িবভা
গ 

১৮,২৬
৪ 

২১,৫১
৮ 

৬০,০৩০ 

পিৰপু  ১,৮৮০ ৩,৭০০ ২,৭০০ 

পানীআ অনাময়ৰবােবএফিচ
অনুদান 

    ৩৬,০২২ 

া ৰবােবএফিচঅনদুান     ১৩,১৯২ 



মঠু ৮৬,২৫
৯ 

৯৪,৪৫
২ 

২,২৩,৮৪
৬ 

 

পিৰিশ -২ 

ক সমূহঃপথআ ঘাইপথ 

 

মুখ এ ে ছেৱ/কিৰডৰ 

• িদ ী-
মু াইএ ে ছেৱঃবাকী২৬০িকেলািমটাৰ৩১.৩.২০২১চনৰআগেত

দানকৰাহ'ব। 

• বংগালু – 

চ াইএ ে ছেৱঃচিলতিব ীয়বষত২৭৮িকেলািমটাৰআৰ কৰাহ
'ব।িনমাণ২০২১-২২চনতআৰ হ'ব 

• িদ ী-
দৰাদুনঅথৈনিতককিৰডৰঃচিলতিব ীয়বষত২১০িকেলািমটাৰক

িৰডৰআৰ কৰাহ'ব।িনমাণ২০২১-২২চনতআৰ হ'ব 

• কানপুৰ-লে ৗএ ে ছেৱঃ২০২১-

২২চনতৰা য়পথ২৭ লএকিবক পথ দানকৰা৬৩িকেলািমটাৰ
এ ে ছেৱআৰ কৰাহ'ব। 

• চ াই –

চােলমকিৰডৰঃ২৭৭িকেলািমটাৰএ ে ছেৱ দানকৰাহ'বআ ২
০২১-২২চনতিনমাণআৰ হ'ব। 

• ৰায়পুৰ-িবশাখাপ নমঃছ ীশগড়, 

উিৰষ াআ উ ৰঅ েদশৰমােজেৰেযাৱা৪৬৪িকেলািমটাৰচিল
তবষত দানকৰাহ'ব।িনমাণ২০২১-২২চনতআৰ হ'ব। 

• অস সৰ-জামনগৰঃিনমাণ২০২১-২২চনতআৰ হ'ব 



• িদ ী–কা াঃিনমাণ২০২১-২২চনতআৰ হ'ব 

গিতৰাডাৰ, পিৰৱতনশীলবাতাছাইনেবাড, 

জিপএছস মপুন াৰেভনৰৈসেতউ তে িফকব ৱ াপনা ণা
লীসকেলানতনচািৰআ ছয়েলনৰঘাইপথত াপনকৰাহ'ব। 

 

পিৰিশ -৩ 

পনুঃিবিনেয়াগ/েকৗশলগত পুনঃিবিনেয়াগ নীিতৰ মুখ  িবষয়সমূহ  

উে শ সমূহ  

ক) িব ীয় িত ানেক ধিৰ ক ীয় চৰকাৰী ৰাজহৱা খ ৰ 
উেদ াগৰ উপি িত াস কৰা আ  ব গত খ ৰ বােব নতন 
িবিনেয়াগৰ ান সৃ  কৰা 

খ) পনুঃিবিনেয়াগৰ িপছত, ক ীয় ৰাজহৱা খ ৰ উেদ াগ 
 ( িচিপএছই)/িব ীয় িত ানৰ অথৈনিতক িবকাশ ব গত 
মূলধন, যু  আ  সবে  ব ৱ াপনা য়াৰ যােগেৰ হ'ব। 
অথৈনিতক িবকাশ আ  নতন চাকিৰত অিৰহণা যাগাব।  

গ) পুনঃিবিনেয়ােগ চৰকাৰৰ িবিভ  সামা জক খ  আ  
উ য়নমূলক কাযসূচীতঅথ িবিনেয়াগৰ বােবআ ৱাই িনেয়।  

 

আচঁিনৰ বিশ সমূহ  

ক) আচঁিন য় িবদ মান িচিপএছই, ৰাজহৱা খ ৰ বংক আ  
ৰাজহৱা খ ৰ বীমা কা ানীসমূহ সামিৰ লয়।  

খ) িবিভ  খ ক কৗশলগত আ  অ- কৗশলগত খ  িহচােপ 
ণীব  কৰা হ'ব।  

গ) ণীব  কৗশলগত খ েবাৰ হেছ:  

১) পাৰমাণিৱক শ , মহাকাশ আ  িতৰ া  



২) পিৰবহন আ  টিলেযাগােযাগ  

৩) শ , প 'িলয়াম, কয়লা আ  অন ান  খিনজ  

৪) বংিকং, বীমা আ  িব ীয় সৱা  

ঘ) কৗশলগত খ ত, ৰাজহৱা খ ৰ উেদ াগসমূহৰ নূন তম 
উপি িত থািকব। কৗশলগত খ ৰ বাকী িচিপএছইেবাৰ আন 
িচিপএছইৰ সেত ব গতকৰণ বা এক ত বা সহায়ক কৰা হ'ব 
বা ব  কৰা হ'ব।  

ঙ) অ- কৗশলগত খ ত, িচিপএছইৰ ব গতকৰণ কৰা হ'ব, 

অন থা ব  কৰা হ'ব। 

 

ANNEXURE-IV 

কৃিষ সাম ীৰ এমএছিপ য়  

 

বষ ঘহ ধান কঁপাহ 

এমএছিপ 
মূল (েকা ট) 

 

উপকৃত 
হাৱা 

খিতয়কৰ 
সংখ া(লাখ) 

এমএছিপ 
মূল (েকা ট) 

উপকৃত 
হাৱা 

খিতয়কৰ 
সংখ া(লাখ) 

এমএছিপ 
মূল (েকা ট) 

উপকৃত 
হাৱা 

খিতয়কৰ 
সংখ া(লাখ)

২০১০-
১১ 

২৪৭৬৪.৩ উপল  
নহয় 

৫২৫৭৩.০৪  উপল  
নহয় 

- - 

২০১১-
১২ 

৩৩১৫২ উপল  
নহয় 

৫৮০৮৪.৪৮ উপল  
নহয় 

১৪ ০.০২  

২০১২- ৪৯০২০.১৮ উপল  ৬৫০৩৯.২৮  উপল  ৪৭৯৭ ৭.৩ 



১৩ নহয় নহয় 

২০১৩-
১৪ 

৩৩৮৭৪.২০  উপল  
নহয় 

৬৩৯২৭.৬৫  উপল  
নহয় 

৯০ ০.১৪ 

২০১৪-
১৫ 

৩৯২৩২.২০ উপল  
নহয় 

৬৬৯৪৮.০০  উপল  
নহয় 

১৮৫০৬ ২৯.৫ 

২০১৫-
১৬ 

৪০৭২৭.৬০  উপল  
নহয় 

৭৩৯৮১.৯০  ৭৩.০৮ ১৮২৫ ১.৯১ 

২০১৬-
১৭ 

৩৫০১৫.৫৩  ২০.৪৭ ৮৫৮০২.৭৩ ৭৬.৮৫ - - 

২০১৭-
১৮ 

৫০০৮৯.০০  ৩১.৮৭ ৯০৩৯৭.৮৬  ৭২.৩১ ৮৯৮ ০.৮৮ 

২০১৮-
১৯  

৬২০৪.৩৩ ৩৮.৭৭ ১১৬৮৩৯.৪৭  ৯৬.৯৪  ২৯৭৬  ২.৩৮ 

২০১৯-
২০ 

৬২৮০২.৮৮  ৩৫.৫৭  ১৪১৯২৮.০৮  ১২৪.৫৯  ২৮৫০০  ২১.৫ 

২০২০-
২১ 

৭৫০৫৯.৬০  ৪৩.৩৬ ১৭২৭৫২ ** ১৫৪** ২৫৯৭৪* ১৮.২৬*

* ২৭.০১.২০২১ পয ; **আনুমািনক 
মূল  

    

  



ANNEXURE-V 

ৰা য় িশ া নীিতৰ অংশ িহচােপ িশ া খ ক ল ত 
কৰা পদে পঃ 

 এনিপএছ ট(National Professional Standards for Teachers )ৰ পত 
সকেলা ু লৰ িশ কৰ মান উ ত কৰা হ’ব। ই িশ কৰ 
স মতা বৃ  কিৰব আ  দশৰ সকেলা চৰকাৰী আ  
ব গত খ ৰ মুঠ ৯২ লাখ িশ কক সাঙিৰ লাৱা হ’ব। 

 পুতলা িবেনাদন আ  িশ া উভয়েৰ এক আিহলা। সকেলা 
পযায়ৰ ু ল িশ াৰ বােব এক অনন  থলুৱা পুতলা-িভি ক 
িশ ণ ণালী িবকিশত কৰা হ’ব। ইে ণীেকাঠাৰ পিৰেৱশ 
সলিন কিৰব আ  িশ াথ সকলক আন দায়ক অিভ তা 
িদব।  

 এটা ৰা য় িড জেটল শি ক আিকেটকচাৰ(NDEAR ) াপন 
কৰা হ’ব। ই কৱল িশ াদান আ  িশ া হণৰ 
কাযকলাপক সহায় কৰাই নহয়, বৰং ক  আ  ৰাজ  তথা 
ক ীয় শািসত অ লৰ শি ক পিৰক না, পিৰচালনা 

আ  শাসনত সহায় কিৰব।  
 ৱণ িতব কতা থকা িশ ৰ বােব চৰকােৰ দশজিুৰ 

ভাৰতীয় সাংেকিতক ভাষাৰ মান উ ত কিৰব আ  তেন 
িশ ৰ ব ৱহাৰৰ বােব ৰা য় আ  ৰা জ ক পাঠ ম তয়াৰ 
কিৰব। 

 বহসংখ ক জ  আ  অৱসৰ া  িশ ক 
আেছ।েতওঁেলাকক ু লৰ িশ ক আ  ইডেকটৰক 
িনৰী ণৰ ত ব ৱহাৰ কৰা হ’ব।  

 ি -মা ক পৰািমটাৰৰ ওপৰত ইিতমেধ  িশ াথ সকলৰ 
মূল াংকন স  হেছ। এই আিহলাৰ ব ৱহােৰ িশকা ৰ 

ানৰ ৰ িনধাৰণ কৰাৰ লগেত িশ ৰ ব িত মী শ  
আ  িতভা িচনা  কৰােতা সহায় কিৰব। 

 স দৰ বিধত উপল তা িন ত কিৰবৈল া বয় ৰ 
িশ াৰ গােটই য়ােটাক সাঙিৰ অনলাইন ম’ডলছ 
আৰ  কৰা হ’ব। 



 ক’িভড-১৯ মহামাৰী সে ও আিম ৩০লাখেৰা অিধক 
াথিমক ু লৰ িশ কক িড জেটলী িশ ণ দান কৰা 

হেছ। ইয়াক অিধক আ ৱাই ২০২১-২২ত আিম ৫৬ লাখ 
ু ল িশ কক িশ ণ আগবঢ়াম।  

 িবগত কইবছৰত আমাৰ ধানম ীেয় ব’ড পৰী াৰ পূেব 
িতবছেৰ িশ াথ সকলৰ সেত মতিবিনময় কিৰ আিহেছ, 

যােত তওঁেলােক উি তা আ  হতাশাৰ পৰা পিৰ াণ পাব 
পােৰ। এই িদশৰ িত ল  ৰািখ আিম িচিবএছই ব’ড পৰী া 
২০২২-২৩ৰ শি ক বষৰ পৰা কাযকৰী হাৱাৈক 
পযায় েম সং াৰ সাধন কিৰম। বা ৱ পিৰি িতৰ সেত 
যােত িশ াথ সকলেক মাকািবলা কিৰব পােৰ, তাৰ বােব 
পৰী াৰ পিৰৱেত িশ াথ সকলৰ িবষয়ৰ ওপৰত ধাৰণাগত 

তা, িবে ষণা ক দ তা আ  ানৰ েয়াগ স ভত 
পৰী া লাৱা হ’ব।  

 িবেদশী উ  িশ া িত ানৰ সেত শি ক সহেযািগতা 
বৃ  কিৰবৈল এক িনয়ামক ব ৱ া গঢ় িদয়াৰ াৱ 
আগবেঢ়াৱা হেছ। এই ব ৱ াই ত িড ী , যুট য়া িড ী 
আিদত অনমুিত দান কিৰব। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANNEXURE VI 

অিতিৰ  বােজট য় স দৰ িতেবদন(ইিবআৰ) 
 ( কা টত) 
অংশ-এ-চৰকাৰৰ াৰা স ূণ েপ 
পিৰেৱিশত ব’  জািৰৰ জিৰয়েত ইিবআৰ 
সংগ ঠত কৰা হেছ  

  

িড
মা

 
ন
ৰ  

ম ালয়/িবভাগ 
আ  আঁচিনৰ 

নাম  

২০
১৬-
১৭ 

২০
১৭-
১৮ 

২০১
৮-
১৯ 

২০
১৯-
২০ 

২০২
০-
২১ 

২০
২০-
২১ 

২০
২১-
২২ 

কৃ
ত 

কৃ
ত 

কৃ
ত কৃ

ত 

িবই আ
ৰই 

িব
ই 

২৪ উ  িশ াৰ 
িবভাগ  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শূ
ন  

 িশ া খ ত 
আ ঃগাথিন পুনৰ 
উ ীিৱত কৰা 
(আৰআইএছই) 

--- --- --- --- ৩০০
০.০০ 

--- 

৪৪ া  আ  
পিৰয়াল কল াণ 
িবভাগ  

      

ধানম ী া  
সুৰ া যাজনা  

--- --- --- --- ৩০০
০.০০ 

--- 

৫৯ হাউিচং আ  
আৰবান 
পিৰ মা ম ালয় 

      

 ধানম ী আৱাস 
যাজনা(িপএমএৱা

ই)-নগৰ 

--- --- ২০০
০০.
০০  

--- ১০০
০০.০

০ 

--- 

৬১ জল স দ, নদী 
উ য়ন আ  
গংগাৰ পুনৰ 
উ াৰ িবভাগ  

      

  পালাভাৰাম 
জলস দ ক   

--- --- ১৪০
০.০

১৮
৫০.

--- ২২
৩৪.



০ ০০ ২৯  
 

৪২
২৫.
০০  

 ১) ধানম ী কৃিষ 
স য় যাজনা  

 
২১

৮৭.
০০  

 
৩১

০৫.
০০ 

 
৫৪৯
৩.৪

০  

 
১৯

৬৩
.৩০  

৫০০
০.০০ 

৬
২ 

খাৱা পানী আ  
তা িবভাগ  

      

  ভাৰত 
িমছন( াম ) 

 জলজীৱন 
িমছন/ৰা য় াম  
খাৱা পানী আচঁিন  

  

--- 
--- 

--- 
--- 

৮৬
৯৮.
২০  
--- 

৩৬
০০.

০০ 
--- 

---- 
১২০

০০.০
০ 

--- 
--- 

৭০ নতন আ  
নৱীকৰণেযাগ  
শ  ম ালয়  

      

 ীড ই ােৰি ভ 
নৱীকৰণেযাগ  
শ , অফ-

ীড/নৱীকৰণেযা
গ  শ  িবতৰণ 
আ  
িবেক ীকৰণ 

১৬
৪০.
০০ 

 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

--- --- 

  ধানম ী িকষাণ 
উজা সংৰ ণ 
আ  উ ান 
মহািভজান(িপএম-
কুসুম) 

--- --- --- --- ১০
০০.
০০ 

--- 

৭৭ ব ৰ, জাহাজ 
পিৰবহণ আ  
জলপথ ম ালয় 

      

Inland Waterways 
Authority of India 
(IWAI) Projects 

৩৪
০.০

০ 

৬৬
০.০

০  

--- ---- --- --- 

৭৮ শ  ম ালয়       



  দীন দয়াল 
উপাধ ায় াম 
জ ািত 
যাজনা/েসৗভাগ  

৫০
০০.
০০ 

৪০
০০.
০০ 

১৩৮
২৭.
০০  

৩৭
৮২.
০০  

৫৫
০০.
০০ 

৫০
০০.
০০ 

পাৱাৰ িছে ম 
ডেভলাপেম  

ফা  েজ  

---  ৫৫০
৪.৭০  

--- --- --- 

৮
৬ 

াম  উ য়ন 
িবভাগ  

      

ধানম ী আৱাস 
যাজনা(িপএমএৱা

ই)- াম  

--- ৭৩
৩০.

০০ 

১০৬
৭৮.
৮০  

১০
৮১
১.০

০  

১০
০০
০.০

০ 

২০
০০
০.০

০  
  মঠু ৯১

৬৭.
০০  

১৫
০৯
৫.০

০  

৬৫
৬০২

.০০  

২২
০০
৬.

৩০  

৪৯
৫০
০.০

০  

৩১৪
৫৯.
২৯  

  



 
অংশ-িব –এএছএছএফৰ পৰা ঋণৰ জিৰয়েত িব ীয় 
সাহায  আগবেঢ়াৱা হেছ 

( কা টত) 

িম
ক 
ন

ৰ.  

ম ালয়/িবভা
গ/ ইন টট ৰ 

নাম  
 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-
২১ 

২০২০-২১ ২০২১-
২২ 

কৃত কৃত কৃত কৃত িবই আৰই িবই 

১ খাদ  আ  
ৰাজহৱা 
িবতৰণ 
িবভাগ  

       

ভাৰতীয় খাদ  
িনগম # 

৭০০০০.০০৬৫০০০.০
০ 

৯৭০০০.
০০ 

১১০০০০.
০০ 

১৩৬৬০
০.০০  

৮৪৬৩৬.
০০ 

--- 

২ হাউিচং আ  
আৰবান 
পিৰ মা 
ম ালয়  

       

 িনমাণ সাম ী 
আ  যু  

সাৰ পিৰষদ  

--- ৮০০০.০০ --- ১৫০০০.০
০ 

--- ১০০০০.০
০ 

 

৩ সাৰ িবভাগ  
ধাত আ  
খিনজ 
সাম ীৰ 
বািণজ  
ক’ পােৰচন 

   ১৩১০.০০    

  --- --- ---  --- --- --- 

৪ অন ান  
চৰকাৰী 
সং াৈল 
সমথন (িনিদ  
আচঁিন/ ক ৰ 

      ৩০০০০
.০০  



# ৩১.০৩.২০২০ পয  এনএছএছএফ ঋণৰ পিৰমাণ আিছল ২,৫৪,৬০০ 
কা ট  

 
িবেশষ ব ঃ  
 
(i) অসামিৰক িবমান পিৰবহণ ম ালয়ৰ অধীন  এয়াৰ ই য়া 
এেছট হ’ ং িলিমেটড(এআইএএইচএল)ক ২০১৯-২০ িব ীয় 
বষত ৭,০০০ কা ট পয  ইিবআৰ সং হৰ অনুমিত িদয়া হিছল।   
 

(ii) ৰলেৱম ালেয় ৰা য় ক সমূহৰ বােব ১০,২০০ কা টৰ 
পুঁ জৰ অনুেমাদন জনাইেছ।  
 

(iii) ৰাজহৱা খ ৰ বংকত পুঁ জ িবিনেয়াগঃ ২০১৭-১৮ত 
৮০,০০০ কা ট, ২০১৮-১৯ত ১,০৬,০০০ কা ট আ  ২০১৯-
২০ত ৬৫,৪৪৩ কা ট টকা ৰাজহৱা খ ৰ বংকৰ পুনৰ 
পুঁ জকৰণৰ বােব িবিনেয়াগ কৰা হেছ। এই উে েশ , ২০,০০০ 
কা ট টকা ২০২০-২১ত ধায কৰা হেছ। ২০২০-২১ িব ীয় বষত 

এিতয়াৈলেক ৫,৫০০ কা ট নতন মূলধন িহচােপ চৰকােৰ 
িবিনেয়াগ কিৰেছ।  
(iv) বােজট ২০২১-২২ৰ অংশ ‘িব’ত িদয়া বািষক ক ৰ 
ওপৰত ঋণৰ িতেবদন।  ২০১৯-২০ িব ীয় বষৰ অ ত 
অপিৰেশািধত বািষক ঋণৰ পিৰমাণ আিছল ৪১,৮২২.০৪ কা ট।  

 

 

বােজট ভাষণৰ ‘িব’ অংশৰ অৱিশ   

অধীনত 
অিতিৰ  
স দৰ 

েয়াজনীয়তা 
পূৰণ কিৰবৈল) 

  মুঠ ৭০০০০.০০ ৭৩০০০.০
০ 

৯৭০০০.
০০ 

১২৬৩১০
.০০  

১৩৬৬০
০.০০  

৯৪৬৩৬.
০০  

৩০০০০
.০০ 

 মঠু (এ+িব) ৭৯১৬৭.০০ ৮৮০৯৫.০
০  

১৬২৬০
২.১০  

১৪৮৩১
৬.১৩  

১৮৬১০
০.০০  

১২৬০৯
৫.২৯  

৩০০০০
.০০  



ত  কৰ াৱ: 

িমক 
ন ৰ  

াৱ সংে েপ ািৱত 
সংেশাধনসমহূ 

১. জ  নাগিৰকৈল সকাহ 
 

৭৫ বছৰ অথবা তাতৈক 
অিধক বয়সৰ জ  
নাগিৰক প নাৰৰ 
অভাৱ-অিভেযাগ াস 
কিৰবৈল তওঁেলাকক 
আয়কৰৰ আেবদন পূৰণৰ 
পৰা ৰহাই িদয়াৰ াৱ 
লাৱা হেছ। এই ৰহাই 
সইসকল জ  নাগিৰকৰ 

ত েযাজ  হ’ব, যাৰ 
প নৰ আয়ৰ বািহেৰ 
কৱল সূতৰ 

উপাজন( interest 

income )আেছ।  
২. সময়সীমা াস  অভাৱ-অিভেযাগ াস 

কিৰবৈল মূল ায়নৰ পুনৰ 
মুকিলৰ বােব সময়সীমা 
বতমানৰ ৬বছৰৰ পৰা 
৩বছৰৈল াস কৰা 
হেছ।১০ বছৰ পয  পুনৰ 

মুকিলৰ াৱত অনুমিত 
িদয়া হ’ব যিদেহ 
ব জনৰ বছিৰ 
অেঘািষত আয় ৫০ লাখ 
অথবা তাতৈক অিধক হয়।  

৩. লাভাংশৰ বােব সকাহ  কৰদাতাৈল সকাহ িদয়াৰ 
উে েশ  লাভাংশ আয়ৰ 
ওপৰত অি ম কৰ দনা 
তিতয়ােহ উ াপন হ’ব 
যিতয়া লাভাংশৰ ঘাষণা 

অথবা লনেদন স  
হ’ব। িৰেয়ল ইে ট 



ইন া াকচাৰ া  অথবা 
ইন া াকচাৰ 
ইনেভ েম  া ক আদায় 
িদয়া লাভাংশ টিডএছৰ 
পৰা ৰহাই িদয়া হ’ব।  

৪. িববাদ িন ি  কিম ট 
 ( িডআৰিচ)গঠন  
 

মামলা-মক মা াস 
কিৰবৈল আ  ু  
কৰদাতাৰ িববাদ িন ি  

য়াক গিত িদবৈল 
এখন িববাদ িন ি  
কিমট  গঠনৰ াৱ 
আগবেঢ়াৱা হেছ।  
ফল েপ, 
০১.০২.২০২১ৰ পৰা 
িন ি  আেয়াগ ভংগ হ 
যাব। অৱেশ , আধ ৱা হ 
থকা গাচৰসমূহ এখন 
অ ৱ্তীকালীন ব’ ড 
িন ি  কিৰব।  

৫. ফচেলছ ইনকাম ট  
এিপেলট 

িবেনল(আই টএ ট) 
 

 আ  িনকা ট  
এিপেলট মকািনজম 
িন ত কিৰবৈল ফচেলছ 
আ  জিুৰছিডকচন- লছ 
ইনকাম ট  এিপেলট 

িবেনল গঠনৰ াব 
িদয়া হেছ। িবউেনল 
আ  এিপেলটৰ মাজত 
সকেলা যাগােযাগ 
বদু িতকভােৱ স  

হ’ব।  
6. আৰবান ক’পােৰ টভ 

বংক(ইউিচিব)ক ল 
ফাইেন  

ইউিচিবক এছএফিবৈল 
পা িৰত কিৰবৈল কৰ 

িনউে িলট  দানৰ াৱ 



বংক(এছএফিব)ৈল 
পা ৰৰ কৰ 

িনৰেপ তা 

আগবেঢ়াৱা হেছ। সেয়, 
ইউিচিব-এ এছএফিবৈল 
স ি  ফাৰ কৰাৰ 
বােব মূলধনৰ লাভ আদায় 
িদব নালােগ।  

৭. সহজলভ  আৱাসগহৃ আ  
সহজলভ  ৰে ল হাউিচং 

ক ৰ বােব কৰ 
ইনেচি ভ  
 

সূলভমূল ৰ গহৃ য়ক 
উদগিণ যােগাৱাৰ ল েৰ 
ঘৰ য় কিৰবৈল লাৱা 
ঋণৰ আদায় িদয়া 
১.৫লাখৰ ইম অফ 
এিডচেনল িডডাকচনৰ 
সমসসীমা 
৩১মাচ,২০২২ ল বৃ  
কৰাৰ াৱ লাৱা হেছ।  
সহজলভ  গহৃৰ যাগান 
বৃ ৰ বােব ট  হলীেড’ 
দাবী কৰাৰ অি ম 
সময়সীমা 
৩১মাচ,২০২২ ল বৃ  
কৰা হেছ।  
 

৮. াট-আপৰ বােব কৰ 
উপেযািগতা  
 

দশত অিধকসংখ ক াট-
আপ গঠনৰ বােব কৰ 
ট  হলীেড’ দাবী কৰাৰ 

অি ম সময়সীমা 
৩১মাচ,২০২২ ল বৃ  
কৰা হেছ।  

াট-আপত িবিনেয়াগক 
উদগিণ যাগাবৈল মূলধন 
লাভ ৰহাইৰ দাবীৰ অি ম 
সময়সীমা ৩১মাচ, 
২০২২ ল বৃ  কৰা হেছ।  

৯. িৰটায়াৰেম  বিনিফট 
একাউ ৰ আয়ৰ বােব 
এনআৰআইক ৰহাই  
 

কৰােৰাপনত খিলেমিলৰ 
বােব িবেদশী িৰটায়াৰেম  
বিনিফট একাউ ত জমা 
হাৱা আয়ৰ ত 



এনআৰআইসকেল 
স ুখীন হাৱা বা িৱক 
ক ঠনতা দৰূ কিৰবৈল 
তওঁেলাকৰ কৰােৰাপন 

িনয়ম আেৰাপৰ াৱ 
লাৱা হেছ।  

১০. অিডটৰ পৰা ৰহাই  
 

িড জেটল লনেদনক 
উদগিণ যাগাবৈল আ  

ায় সকেলা লনেদন 
িড জেটলী কৰা লাকৰ 
বাজা াস কিৰবৈল কৰ 

অিডটৰ সীমা বৃ  কৰা 
হেছ। ৫ কা টৰ পৰা 

১০ কা টৈল িযেয় িনজৰ 
লনেদনৰ ৯৫ শতাংশ 

িড জেটলী স  কেৰ. 
তেন লাকৰ ত ই 
েযাজ  হ’ব। 

১১. িনিবিনেয়াগৰ ত 
লাকচানৰ পিৰমাণ বহন 

কৰা চতৰ িশিথলতা  

িপএছইউৰ কৗশলগত 
িনিবিনেয়াগক উদগিণ 
যাগাবৈল লাকচানৰ 

পিৰমাণ বহন কৰা চত 
িশিথলৰ াৱ লাৱা 
হেছ।  

১২. িনিবিনেয়াগ(disinvestment)ৰ 
তtax neutral 

Demergerৰ বােব চতৰ 
িশিথলতা 

কৗশলগত িনিবিনেয়াগক 
উদগিণ যাগাবৈল 
িপএছইউৰ াৰা িৰজাি ং 
কা ানীৈল স ি  

হ া ৰক ট  িনউে ল 
িডমাজাৰ িহচােপ িবেবচনা 
কৰাৰ াৱ হণ কৰা 
হেছ।   

১৩. Infrastructure Debt Fund 
(IDF)ৰ াৰা জৰ’ কুপন 
ব’  

আ ঃগাথিনৰ পুঁ জ 
অনুেমাদনৰ বােব জৰ’ 
কুপন ব’  তৰ াৱ 



আগবেঢ়াৱা হেছ।  
১৪. ইউিনট িলংকড ইনছেৰ  

ন(ইউএলআইিপ)ৰ 
কৰােৰাপণৰ Rationalisation 

ইউএলআইিপৰ 
কৰােৰাপন যু যু  কিৰ 
তিলবৈল ২.৫ লাখ পয  
বািষক ি িময়াম থকা 
ইউএলআইিপৰ 
মচ উিৰট ৰ বােব কৰ 
ৰহাইত অনুমিত িদবৈল 

াৱ হণ কৰা হেছ।  
 

15. ভিৱষ িনিধৰ ওপৰত 
কৰমু  আয়ৰ 
যাদৃ কীকৰণ 

উ  উপাজনকম সকেল 
উপাজন কৰা উপাজনৰ বােব 
কৰ ৰহাই যু স ত কৰাৰ 
বােব, কমচাৰীৰ অৱদানৰ ওপৰত 
উপাজন কৰা সূতৰ উপাজনৰ 
বােব ২.৫ লাখ ৰ বািষক 
অৱদানত কৰ ৰহাই সীিমত 
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। এই 

িতব কতা কৱল 01.04.2021 

তািৰখ বা তাৰ িপছত কৰা 
অৱদানৰ বােব েযাজ  হ'ব। 

16. অংশীদাৰসকেল লাভ 
কৰা অিতিৰ  
পিৰমাণৰ কৰেযাগ তা 

িন য়তা দান কিৰবৈল, 

তওঁেলাকৰ মূলধন অৱদানতৈক 
অিধক অংশীদাৰ িত ানৰ পৰা 
অংশীদাৰসকেল া  কৰা 
স ি  বা পিৰমাণৰ কৰ 
স ক য় ব ৱ ােবাৰ যু স ত 
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। 

17. সিদ াৰ ওপৰত 
মূল াসৰ ওপৰত 

কৰণ 

িন ততা দান কিৰবৈল,  
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ য 
সিদ াৰ ওপৰত কােনা 
মূল াসৰ অনুমিত িদয়া নহ'ব। 
অৱেশ , সিদ া া  কৰাৰ বােব 
পিৰেশাধ কৰা পিৰমাণৰ কতনক 

েভ া িব ী কৰাৰ বােব 



অনুমিত িদয়া হ'ব। 
18. া  িব ীৰ বােব 

কৰণ 

িন ততা দান কিৰবৈল,  
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ য া  
িব ীৰ িভতৰত সকেলা কাৰৰ 

ানা ৰ অ ভ  থািকব। 
19. ভৱা ৰিচদ/ভৱা 

লনেদন 

ৰাজহ সুৰি ত কৰাৰ বােব, 

এইেটা দান কৰাৰ াৱ িদয়া 
হেছ য 2 কা ট টকাতৈক 

অিধক ভৱা ইনভইচ/শয়্াম 
লনেদনৰ বােব আৰ  কৰা 

জিৰমনা য়াও স ি ৰ 
অ ায়ী সংল কৰাৰ বােব যাগ  
হ'ব। 

20. ু  ন াসৰ বােব ৰহাই িশ ানু ান আ  িচিকৎসালয় 
চলাই থকা স  দাতব  া ৰ 
ওপৰত অনপুালনৰ বাজা াস 
কিৰবৈল, অনুেমাদন আিদৰ দেৰ 
িবিভ  অনপুালন েযাজ  
নকৰাৰ বােব এই া েবাৰৰ বােব 
বািষক ৰিচদসমহূৰ সীমা 
বতমানৰ পৰা 1 কা ট টকাৰ পৰা 
5 কা ট ল বৃ  কৰাৰ াৱ 
িদয়া হেছ। 

21 দাতব  সংগঠনৰ াৰা 
হাৱা িতৰ কথা 

উ াপন 

িন ততা দান কিৰবৈল,  
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ য 
দাতব  া েবাৰক িত ৰ া 
ৰখাৰ দাবী কিৰবৈল অনুমিত 
িদয়া নহ'ব। অৱেশ , ঋণ 
পিৰেশাধ আ  কপছ পুনৰ 
পূৰণৰ অনুমিত আেবদন িহচােপ 
িদয়া হ'ব। 

22. সমাংশকৰণৰ ৰহাই 
স ভত কৰণ 

িন ততা দান কিৰবৈল, 

ভােৱ  কৰা হেছ য 
আয়কৰৰ অধীনত কৰেযাগ  
লনেদন সমানীকৰণ লিভৰ 



বােব দায়ব  নহয়। তদুপিৰ, 

সাম ী আ  সৱাৰ 
শাৰীিৰক/অফলাইন যাগানৰ 
ওপৰত সমানীকৰণ লিভৰ 

েযাজ তাৰ িবষেয়  কৰাৰ 
াৱ িদয়া হেছ।    

23 িনধািৰত তািৰখৰ াৰা 
িমক কল াণ পুঁ জত 

কমচাৰীৰ অৱদান 
সমেয়াপৱত জমা কৰা 

িনেয়াগকতাসকলৰ াৰা িবিভ  
কল াণমূলক পুঁ জৰ বােব 
কমচাৰীৰ অৱদান জমা কৰাত 
িবল ৰ ফলত কমচাৰীসকলৰ 
বােব সূত/উপাজনৰ ায়ী িত 
হয়। িনেয়াগকতাসকলৰ াৰা এই 
পুঁ জত কমচাৰীৰ অৱদান 
সময়মত জমা িন ত কিৰবৈল, 

পুনৰাবিৃ  কৰাৰ াৱ িদয়া 
হেছ য িনেয়াগকতাৰ াৰা 

কমচাৰীৰ অৱদানৰ পলমৈক 
জমা কৰােটা কিতয়াও 
িনেয়াগকতাক কতন িহচােপ 
অনুমিত িদয়া নহ'ব। 

24 সাবেভৗম স দ পুঁ জ 
আ  প ন পুঁ জত 
ৰহাইৰ বােব চতসমহূত 

িশিথলকৰণ  (SWF/PF) 
 

ভাৰতীয় আ ঃগাথঁিনত িবিনেয়াগ 
কিৰবৈল অিধক সংখ ক 
এছডি উএফ/িপএফ ক িৰত 
কিৰবৈল, যাৱা বােজটত আৰ  
কৰা 100% কৰ ৰহাই া  কৰাৰ 
বােব িকছমান চত িশিথল কৰাৰ 

াৱ িদয়া হেছ। িশিথল কৰাৰ 
াৱ িদয়া চতেবাৰৰ িভতৰত 

আেছ ঋণ বা ঋণৰ ওপৰত 
িনেষধা া, বািণ জ ক 
কাযকলাপৰ ওপৰত িনেষধা া, 
আ ঃগাথঁিনৰ মািলক স াত 

ত  িবিনেয়াগ ইত ািদ।     
25. IFSC ৰ বােব কৰ সাহায  

 
আইএফএচিচৰ চাৰৰ বােব, 

অিধক কৰ েণাদনা দান 



কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ য'ত 
িবমান িল জং কা ানীৰ মূলধন 
লাভৰ আয়ৰ বােব কৰ ব , 

িবেদশী লছৰক পিৰেশাধ কৰা 
িবমান িলজ ভাড়াৰ বােব কৰ 
ৰহাই, আইএফএছিচত িবেদশী 

পুঁ জৰ পনুৰ অৱ ানৰ বােব কৰ 
েণাদনা আ  আইএফএছিচত 

অৱি ত িবেদশী বংকৰ 
িবিনেয়াগ িবভাগক কৰ ৰহাই 
অ ভ  কৰা হেছ। 

26 কতনকাৰী/সং হকাৰীৰ 
াৰা িৰটাণৰ নন-

ফাইিলং 

িযসকল ব ৰ ত যেথ  
পিৰমাণৰ কৰ কতন/সং হ কৰা 
হেছ, তওঁেলাকৰ াৰা িৰটাণ 

দািখল নকৰাৰ অনুশীলনক 
িন ৎসািহত কৰাৰ বােব, এইেটা 

দান কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ য 
এজন ব যাৰ ত যাৱা 
দুবছৰ ধিৰ 50,000 বা অিধক 
ৰ টিডএছ/ টিচএছ কৰা হেছ 
আ  িযউপাজনৰ উপাজন 
দািখল কৰা নাই, 

টিডএছ/ টিচএছৰ হাৰ িনিদ  
হাৰৰ দু ণ বা 5% হ'ব। এই ব ৱ া 
লনেদনৰ বােব েযাজ  নহ'ব 

য'ত কৰৰ স ূণ পিৰমাণ কতন 
কিৰব লািগব যেন দৰমহা 
উপাজন, অনাবাসীক পিৰেশাধ, 

লটাৰী ইত ািদ। 
27 সাম ী য়ত টিডএছ 

ৰহাই 
 

টিডএছৰ পিৰসৰ বৃ  কিৰবৈল, 

এবছৰত 50 লাখ তৈক অিধক 
য় লনেদনৰ ওপৰত 0.1% 

টিডএছ আেৰাপ কৰাৰ াৱ 
িদয়া হেছ। অনুপালনৰ বাজা 

াস কিৰবৈল, এইেটা দান 



কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ য 
কতনৰ দািয়  কৱল 10 কা ট 
টকাতৈক অিধক হাৱা 
ব সকলৰ ওপৰতেহ থািকব। 

28 অি ম ৰায়ৰ বােব 
বাডৰ সেত অি ম 

িস া ৰ বােব 
কতৃপ ৰ পিৰৱতন 

গাচৰেবাৰৰ তু িন ি  িন ত 
কিৰবৈল, অি ম িস া ৰ বােব 
কতৃপ ক অি ম িস া ৰ বােব 
এটা বাডৰ সেত সলিন কৰাৰ 

াৱ িদয়া হেছ। এেন বাডৰ 
আেদশৰ িব ে  উ  
ন ায়ালয়ৈল আেবদন দান 
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। 

29. উ ত মূল  িনধাৰণ চ  
 (এিপএ) আ  গৗণ 
সম য়ৰ বােব নূন তম 
িবক  কৰ (এমএ ট) ৰ 
সংেৰখীয়কৰণ 

এিপএ বা গৗণ সম য়ৰ ওপৰত 
ত াৱতনৰ বছৰত এমএ ট 

দায়ব তা উ ৱ হাৱা 
কৰদাতাসকলক সকাহ দান 
কিৰবৈল, এেন উপাজনৰ 
কৰেযাগ তাৰ বছৰৰ সেত 
এমএ ট ব ৱ ােবাৰ সংেৰিখত 
কিৰ সকাহ দান কৰাৰ াৱ 
িদয়া হেছ। 

30. ছ ট মণ ৰহাই 
 (এল টিচ) নগদ আচঁিনৰ 
বােব ৰহাই 

কমচাৰীসকলক সকাহ দান 
কৰাৰ বােব, িনিদ  ব য় ৰখা 
সােপে  এল টিচৰ পিৰৱেত 
এজন কমচাৰীক িদয়া পিৰমাণত 
কৰ ৰহাই দান কৰাৰ াৱ 
িদয়া হেছ। 

31 আৱািসক ইউিনটৰ 
াথিমক িব ীৰ বােব 

সুৰি ত হাবাৰৰ সীমা 
বৃ । 

গহৃ তা আ  িৰেয়ল ইে ট 
িবকাশকাৰীসকলক উভতাই 
িদয়াত, আৱািসক ইউিনটৰ িনিদ  

াথিমক িব ীৰ বােব সুৰি ত 
পাহাৰৰ সীমা 10% ৰ পৰা 20% ল 

বৃ  কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। 
32 অন ান   িকছমান কতনৰ অনমুিত 

িদয়াৰ বােব িৰটাণ য়াৰ 



সেত স িকত ব ৱ াত 
পিৰণামগত সংেশাধন কৰাৰ 
আ  অিডট িতেবদনত 

িতেবদন কৰা উপাজনৰ 
সম য়ৰ বােব কৰণ দান 
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। 

 িনধািৰত কতৃপ ৰ াৰা িৰটাণ 
আ ান কৰাৰ বােব জাননী 
জাৰী কৰােটা স ম কৰাৰ 

াৱ িদয়া হেছ। 

 বাডক এক ণীৰ কৰদাতাৰ 
বােব ত্ টপূণ ত াৱতন 
স ক য় িনয়মিশিথল কিৰবৈল 
আ  িকছমান কৰদাতাৰ বােব 
ঘূিৰ অহাৰ িনধািৰত তািৰখ 
সংেৰিখত কৰাৰ মতা দান 
কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। 

 এইেটা  কৰাৰ াৱ িদয়া 
হেছ য সীিমত দায়ব তা 

অংশীদািৰ  পছাদাৰীসকলৰ 
বােব কি ত কৰৰ বােব যাগ  
নহ'ব। 

 িন য়তা দান কিৰবৈল 
 "কৰৰ বােব দায়ব " শ েটা 
িনধাৰণ কৰাৰ াৱ িদয়া 
হেছ। 

 

 
  



বােজট ভাষণৰ সংল  িদশ 

A.  আ  ক ীয় আবকাৰীৰ ত সাংিবধািনক 
সালসলিন -  

1.  আইন ১৯৬২ ত ব াপক সংেশাধন : 

িমক 
নং 

সংেশাধন 

A. 
ত সময় াস আ  EoDB (বািণজ ৰ সুিবধা 

দান) 
1. সাম ীৰ আগমনৰ িদনৰ আগেত িদনেটা শষ হাৱাৰ 

আগেত েৱশৰ িবল দািখল কৰাৰ আেদশ িদয়া হেছ 
 (ধাৰা ৪৬)। 

2. -সংেশাধনীৰ িভি ত আমদািনকতা/ৰ ািনকতাৰ 
াৰা িনিদ  সংেশাধনৰ অনুমিত িদবৈল াৱ িদয়া 

হেছ। এিতয়াৈল সকেলা সংেশাধন িবষয়াৰ াৰা 
অনুেমািদত হ'ব লািগব। (ধাৰা 149)।   

3. কাগজিবহীন য়াকৰণক উৎসািহত কিৰবৈল, 

জাননী, অডাৰ আিদ পিৰেৱশন কিৰবৈল এটা সাধাৰণ 
পােটলৰ ব ৱহাৰ আ  বািণজ ৰ সেত বাতালাপ 

কৰাৰ বােব এক-িব  ু িড জেটল আ ঃপৃ  িহচােপ 
কাম কিৰবৈল পােটলেটা িচনা  কৰাৰ াৱ িদয়া 
হেছ। 

B. কাযকৰীতা আ  দায়ব তা 
1 আইনত এটা নতন ব ৱ া যাগ কৰাৰ াৱ িদয়া 

হেছ য  আইনৰ অধীনত িদয়া অন থা িনিদ  বা 
িবিভ  বা ৰখা লেক সকেলা চতসােপ  ৰহাই এেন 
অনুদান বা তাৰতম ৰ তািৰখৰ দুবছৰ িপছত লেগ লেগ 
31 মাচত সমা  হ'ব। (  আইনৰ ধাৰা 25)। 

2. অনুস ান স ূণ কৰাৰ বােব িকছমান ৰহাইৰ সেত 
খাপ খাব পৰাৈক দুবছৰৰ এক িনিদ  ম াদ িনধাৰণ 
কিৰবৈল এটা নতন ধাৰা 28BB ৱতন কৰাৰ াৱ 
িদয়া হেছ। 

C. কৰ অনুপালন উ ত কৰা 
1. এটা নতন ব ৱ া াৱ িদয়া হেছ য ৰিমচন বা 



িৰফা ৰ ভল দাবী কিৰ ৰ ািনৰ বােব িব  কৰা 
িযেকােনা সাম ী জ  কৰাৰ বােব দায়ব  হ'ব [  
আইনৰ ধাৰা 113ত উপ-ধাৰা (JA ) যাগ িদয়া হেছ]। 

2. িযেকােনা ব েয় কৰ বা  িন াশন ঘূৰাই িদয়াৰ 
দাবী কৰা িনিদ  ত জিৰমনা িনধাৰণ কৰাৰ বােব 

 আইন (ধাৰা 114AC)ত এটা নতন ব ৱ া অ ভ  
কৰা হেছ, ৱ ক ইনভইচ ব ৱহাৰ কিৰ, সাম ীৰ 
ৰ ািনৰ ওপৰত। 

E. জ কৃত সাণ িন াশন 
1. এেন িন াশন িৰত কৰাৰ বােব জ  কৰা সাণৰ পূব-

পৰী ণ িন ি ৰ য়াসংেশাধন কিৰবৈল  
আইনৰ ধাৰা ১১০ সংেশাধন কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। 

 
 
 

2.  িনিৰখ আইন, ১৯৭৫ ৰ সংেশাধন -  

 

িমক 
নং 

সংেশাধন 

A  িনিৰখ আইন, 1975 ৰ থম অনসূুচীত সংেশাধন 

1. 

  আইনৰ থম অনুসূচী এইচএছএন ২০২২ সংেশাধন 
অনুসিৰ সংেশাধন কৰাৰ াৱ িদয়া হেছ। এই পিৰৱতনেবাৰ 
01.01.2022 ৰ পৰা কাযকৰী হ'ব। 
 
ইয়াৰ উপিৰও িকছমান নতন িনিৰখ লাইন সৃ  কৰা হেছ 

B এি -ডা ং  (এিডিড), কাউ াৰভাইিলং  ( িচিভিড), 

আ  সুৰ া ব ৱ াস ক য় ব ৱ াসমূহত সংেশাধন 



1. 

এইেবাৰৰ বােব ব ৱ া কিৰবৈল ADD, CVD [   আইনৰ ধাৰা 9, 9A 

আ  সংি  িনয়ম] স ক য় ব ৱ াত িন িলিখত সংেশাধন কৰাৰ 
াৱ িদয়া হেছ: 

(i) চাকাে নশ ন িবেৰাধী তদ  আৰ  কৰাৰ তািৰখৰ পৰা  
আেৰাপ 

(ii) শাষণ িবেৰাধী ব ৱ া;   
(iii) এই েবাৰ এবাৰত 5 বছৰৈলেক পযােলাচনাৰ ওপৰত জািৰ 
কৰা; 
(iv) (ঘ ৱা  এেলকাত পিৰ াৰ কৰা সাম ী িনমাণৰ বােব EoU 
আ  এছইেজডৰ াৰা ব ৱ ত ইনপুটৰ বােব এিড/িচিভিড আেৰাপ 
কৰাৰ বােব সমমান ব ৱ া; 
(v) যিতয়াই কােনা িনিদ  এিডিড বা িচিভিড অ ায়ীভােৱ ত াহাৰ 
কৰা হয়, এেন অ ায়ী ত াহাৰ এবাৰত এবছৰতৈক অিধক নহ'ব; 

(vi) পযােলাচনা ৰ অধীনত এিডিড ৰ সমাি ৰ কেমও িতিন মাহ 
আগেত িনধািৰত কতৃপ ৰ াৰা পযােলাচনা য়াত অনুস ানত (1 
জলুাই 2021 ৰ পৰা ) এিড/িচিভিডত চূড়া  ফলাফল জাৰী কিৰব লািগব; 

িমক নং নং (vi)ত সংেশাধনী সংি  িনয়মত কৰা হেছ আ  
বাকীেবাৰ পিৰৱতন  িনিৰখ আইনত কৰা হেছ। 

2. 
সুৰ া TRQ আেৰাপ কৰাৰ বােব ঘ ৱা উেদ াগত আঘাত সৃ  কৰা 
বিধত পিৰমাণত আমদািনৰ ঘটনাৰ তদ  কৰাৰ প িত আ  য়াৰ 
ব ৱ া কিৰবৈল সুৰ া িনয়মেবাৰ সংেশাধন কৰা হেছ। 

 

3. ক ীয় আবকাৰী আইন ১৯৪৪ ৰ সংেশাধন : 
1.  িব   সং াৰ াৰা নামকৰণৰ সমি ত ণালীৰ (এইচএছএন) 

পযােলাচনাৰ ফল েপ নতন  লাইন যাগ কৰা। 

 কৰণৰ লখীয়া কৃিতৰ অনুসূচীত কইটামান সামান  পিৰৱতন 
কৰা হেছ। 

4. আবকাৰী নীিতৰ সংেশাধনেবাৰ - 

  ( ৰ ৰহাইহাৰত সাম ীৰ আমদািন) িনয়মাৱলী, 
2017 [আই জিচআৰ] কৰা হেছ যােত অনুমিত িদয়াৰ বােব 
বািণজ  সুিবধা ৰখাৰ ব ৱ া িহচােপ কৰা হেছ: 
 আই জিচআৰৰ অধীনত আমদািন কৰা সাম ীৰ (মূল বান 
ধাতৰ বািহেৰ) চাকিৰ-কাম 



 মূল াস কৰা মলূ ৰ ওপৰত  পিৰেশাধৰ ওপৰত 
আই জিচআৰৰ অধীনত আমদািন কৰা আমদািন কৰা মলূধন 
সাম ীৰ ি য়ােৰ । 

B. আবকাৰী ৰ হাৰ সালসলিন। 

1. কৃষক, এম.এছ.এম.ই. আ  অন ান  ঘ ৱা 
িনমাতাসকলৰ সুিবধাৰ বােব এক ৰ খলৰ  সৃ  
কৰাৰ বােব মৗিলক ৰ পিৰৱতন [02.02.2021 ৰ পৰা 
কাযকৰী]: 

S.N
o. শাখা  িন  সাম ীেবাৰ 

ৰ হাৰ 

পৰা ল 
1. কৃিষ 

সাম ী 
আ  
মৎস  
খ  

কঁপাহ 0 5%* 

কঁপাহৰ আৱজনা Nil 10% 

ৰচম আৱজনাৰ পৰা 
কঁচা িচ  (িনে প কৰা 

নহয়) আ  ৰচম সূতা 
/সূতা ঘূিৰ আেছ 

10% 15% 

িন াশনেযাগ  সাম ী 
িনমাণৰ বােব ইথাইল 
এলকহল (ইথানল) কৃ ম 
কৰা 

2.5% 5% 

িমছা মাছৰ খাদ  5% 15% 

মাছৰ আহাৰ পেলট 
পত 

5% 15% 

মাছ, াে িচয়ান, মলা  বা 
অন ান  জলজ াণীৰ 
বােব ময়দা, আহাৰ আ  
পেলট 

5% 15% 

মাৈক ন Nil 15% 

তলিবহীন চাউলৰ ন 
কক 

Nil 15% 

2. ৰাসায়
িনক 
সাম ী 

কাবন ক 5% 7.5% 

িবছ- ফন’ল – এ Nil 7.5% 

এিপ ’ৰ’হাই ন 2.5% 7.5% 



3. া ক া কৰ িনমাতাসকলৰ 
সাম ী, িনধািৰত বা 
অ ভ  আন ঠাইত নহয় 

10% 15% 

পিলকাব’ নট 5% 7.5% 

4. চামৰা িততা নীলা াম টানড 
চামৰা, া  চামৰা, সকেলা 

কাৰৰ িফিন ড চামৰা, 
যাৰ িভতৰত আেছ 
সইেবাৰৰ িবভাজন আ  
াইড 

Nil 10% 

5. জমছ 
আ  
জুেৱলা
ৰী 

কটা আ  পিলচ কৰা ঘন 
জৰেকানীয়া 

7.5% 15% 

িচে টক কাট আ  পিলচ 
কৰা িশল 

7.5% 15% 

6. মুলধনী 
সাম ী 
আ  
য -
পািত 

সুৰ  ফুটা কৰা য  Nil 7.5% 

টােনল িবিৰং মিচন 
িনমাণৰ বােব অংশ আ  
উপাদান 

Nil 2.5% 

7. অেটা 
খ  

িনিদ  অেটা অংশ যেন 
ইগিন ন ৱায়ািৰং ছট, 

সুৰ া াচ, িচগেনল 
সঁজিুলৰ অংশ ইত ািদ। 

7.5%/ 
10% 

15% 

8. ধাতৱীয় 
সাম ী 

স্ ু , নট ইত ািদ  10% 15% 

 * লগেত, 5% হাৰত কৃিষ আ ঃগাথঁিন আ  িবকাশ উপকৰ 
আকিষত কিৰবৈল 
 
 

2. ইেল িন  খ ত মলূ  সংেযাজন বৃ  ৰখাৰ বােব ৰ 
পিৰৱতন [2.2.2021 ৰ পৰা, অন থা িনধািৰত নহ' ল]।  
 

িম
ক নং 

বণনা  পৰা  ল 

1.  ম'বাইল ফানৰ িনিদ  অংশ িনমাণৰ   



বােব ইনপুট, অংশ, বা উপ-অংশ, 

যাৰ িভতৰত আেছ:  
 (1) ি ে ড চািকট ব’ড এেচ িল 
(PCBA) 
(2) কেমৰা মিডউল 

(3) সংেযাজক  

[01.04.2021 তািৰখৰ পৰা েযাজ  
হ’ব] 

 
0 
0 
0 

 
2.5% 
2.5% 
2.5% 

 

২। ইেলক িনকছ ত মূল  সংেযাজনক উদগিণ িদবৰ বােব 

সীমা ৰ পিৰৱতন (২.২.২০২১ৰ পৰা, যিতয়াৈলেক অন  

িনেদশনা নাথােক) 
 

ঃ 

নং 

িবৱৰণ পৰা পয  

১ মাবাইল ফানৰ িন ািৰত পাটছৰ 

িনমাণৰ বােব ইনপুটছ, পাটছ বা ছাব-

পাটছ, য'ত আেছঃ 

(১) ি ে ড ছািকট ব'ড এেছ িল 

(িপিচিবএ) 

(২) কেমৰা মিডউল 

(৩) কােন ছ 

(০১-০৪-২০২১ৰ পৰা কাযকৰী হ'ব) 

 
 
০ 

০ 

০ 

 
 
 
 
২.৫% 

২ চাজাৰ বা এডা াৰ িনমাণৰ বােব 

ি ে ড ছািকট ব'ড এেছ িল (িপিচিবএ) 

আ  ম' ড া ক 

১০% ১৫% 

৩ মাবাইল চাজাৰৰ ইনপুটছ আ  পাটছ 

(িপিচিবএ আ  ম' ড া কৰ 

বািহেৰ) 

নাই ১০% 

৪ িলিথয়াম-ইয়ন বেটৰী আ  বেটৰী 
পকৰ িনমাণৰ বােব ইনপুটছ, পাটছ 

আ  ছাব-পাটছ (িপিচিবএ আ  িল-

০ ২.৫% 



ইয়ন চলৰ বািহেৰ) (০১-০৪-২০২১ৰ 

পৰা কাযকৰী হ'ব) 

৫ ৰি জােৰটৰ/এয়াৰ ক ছনাৰৰ 

কমে ছাৰ 

১২.৫% ১৫% 

৬ িন ািৰত ইনছেলেটড ৱায়াৰ আ  

কেবাল 

৭.৫% ১০% 

৭ ফমাৰৰ িন ািৰত পাটছ যেন 

বিবনছ, েকটছ, ৱায়াছ ইত ািদ 

নাই েযাজ  

িনিৰখ 

৮ এলইিড লাইটছৰ ইনপুট আ  পাটছ বা 
এলইিড ল ছসহ িফ াছ 

৫% ১০% 

৯ ছ'লাৰ ইনভাটাৰছ ৫% ২০% 

১০ ছ'লাৰ ল াণ বা ছ'লাৰ ল ছ ৫% ১৫% 

 

৩৷ ইনপুটছৰ ব য় াস কিৰবৈল আ  ইনভােটড িডউট  

াকচাৰ সং হৰ বােব দশীয় তকতাই ব ৱহাৰ কৰা 
কঁচা মাল আ  ইনপুটছৰ সীমা ৰ পিৰৱতনঃ 

 

ঃ 

নং 

ইনপুটছ/ কঁচা মাল  

( ছ ৰৰ বােব) 

িন ািৰত সাম ী ৰ িনিৰখ 

পৰা পয  

১ প ' কিমেকল 

উেদ াগ 

নাফথা ৪% ২.৫% 

২ ব  উেদ াগ ক েল াম 

নাইলন িচপছ 

নাইলন ফাইবাৰ বা সূতা 

৭.৫% 

৭.৫% 

৭.৫% 

৫% 

৫% 

৫% 

৩ লৗহ আ  অেলৗহ 

ধাত 

ইনেলছ ল মি ং 

পসহ ইনেলছ ল 

প (৩১-৩-২০২২ লেক) 

২.৫% শূন  



  এলয় িবহীন লৰ 

াৰি ক/অধিনিমত 

সাম ী 
এলয় িবহীন আ  এলয়-

লৰ ট সাম ী 
এলয় িবহীন, ইনেলছ 

আ  এলয় লৰ দীঘল 

সাম ী 
িচআৰ জঅ' লৰ 

িনমাণত ব ৱহাৰ হাৱা 
কঁচা মাল 

তাম প 

 
১০% 

১০% 

১২.৫% 
 
১০% 
 
২.৫% 

৫% 

 
৭.৫% 

৭.৫% 
 
 
৭.৫% 
 
শূন  

২.৫% 

৬ িবমানন  িতৰ া ম ালয়ৰ 

ৰাজহৱা ৰ িত ানৰ 

াৰা িবমান িনমাণৰ বােব 

ই নসহ ক েন  বা 
পাটছ 

২.৫% ০% 

৭ মূল বান ধাত সাণ তথা প* 

সাণ ডােৰ বাৰ* 

প ডােৰ বাৰ* 

টনাম, পিলডম আিদ 

সাণ/ প ফাই ংছ 

মূল বান ধাতৰ ৱ  আ  

প 

 কেটিল  বা এছ 

য'ত মূল বান ধাত  

মূল বান ধাতৰ মু া 

১২.৫% 

১১.৮৫% 

১১% 

১২.৫% 

২০% 

১২.৫% 
 
১১.৮৫% 

১২.৫% 

৭.৫%* 

৬.৯* 

৬.১* 

১০% 

১০% 

১০% 
 
৯.২% 

১০% 

৮ প  পালন ফীড এিড টভছ অথবা ি  

িমে ছ 
 

২০% ১৫% 

*ইয়াৰ অিতিৰ  ২.৫% িনিৰখত কৃিষ আ ঃগাথঁিন তথা িবকাশ 

উপকৰ লেগাৱা হ'ব। 
 



৪। িনে াি িখত সাম ীৰ ওপৰত িবিচিড িনিৰখ কম কৰা হেছ 

আ  ইয়াৰ ওপৰত কৃিষ আ ঃগাথঁিন তথা িবকাশ উপকৰ লেগাৱা 
হেছ যােত সকেলা িমলাই উপেভা াৰ ওপৰত অিধকাংশ সাম ীৰ 

ৰ অিতিৰ  বাজা নপেৰ। এেনকুৱা সাম ীৰ ওপৰত মৗিলক 

সীমা ৰ সংেশািধত িনিৰখ তলত িদয়াৰ দেৰঃ 
 

সাম ী সংেশািধত মৗিলক সীমা ৰ 

িনিৰখ* 

আেপল ১৫% 

অধ ায় ২২ত আিহবলগা এলকহলযু  

পয় পদাথ 

৫০% 

কঁচা খাৱা তল (পাম, ছয়ািবন, 

সূযমুখী) 
১৫% 

কয়লা, িলগনাইট আ  পীট ১% 

িন ািৰত খাদ (ইউিৰয়া, এমঅ'িপ, 

িডএিপ) 

০% 

এেমািনয়া নাইে ট ২.৫% 

মটৰ, কেবিল বুট, বঙালী বুট, মচৰ ১০% 

*এই সাম ীৰ ওপৰত কৃিষগত আ ঃগাথঁিন তথা িবকাশ উপকৰৰ 

বােব ভাগ-'গ'ৰ স ভ লওক। 
 

৫৷ প 'ল আ  িডেজলৰ ওপৰত কৃিষ আ ঃগাথঁিন তথা িবকাশ 

উপকৰ (এআইিডিচ) লেগাৱাৰ ফল েপ, ইয়াৰ ওপৰত মৗিলক 

উৎপাদন  (িবইিড) আ  িবেশষ অিতিৰ  উৎপাদন  

(এছএইিড) কম কৰা হেছ যােত সকেলা িমলাই উপেভা াৰ 

ওপৰত অিতিৰ  বাজা নপেৰ। পিৰণাম েপ, আন- ে ড 

প 'ল আ  িডেজলত েম ১.৪ টকা আ  ১.৮ টকা িত িলটাৰত 

মৗিলক উৎপাদন  লািগব। আন- ে ড প 'ল আ  

িডেজলৰ এছএইিডক েম ১১ টকা আ  ৮ টকা িত িলটাৰত 



কৰা হেছ। ে ড প 'ল তথা িডেজলৰ বােবও এেনদেৰ 

পিৰৱতন কৰা হেছ। ইয়াৰ ওপৰত লেগাৱা কৃিষ আ ঃগাথঁিন 

আ  িবকাশ উপকৰৰ িনিৰখৰ বােব ভাগ-'গ' চাওক। 
 

৬৷ ৰহাইক যু সংগত কৰা 
 

ঃ 

নং 

সাম ীৰ 

ণী 
িন ািৰত সাম ী পৰা পয

 

১ খিনজ পদাথ নচােৰল বােৰটছ আ  ইয়াৰ 

কনেচণে্ টছ 

শূন /৫% ২.৫% 

২ ৰসায়ন ে  য়ানৰ িনমাণৰ বােব 

িমথাইল ডাইিফনাইল 

আইেছাছাইেনট (এমিডআই) 

শূন  ৭.৫% 

৩ হ িশ , ব  

আ  চামৰাৰ 

ৰ ািন কাযৰ 

আধাৰত 

মু  

আমদািনৰ 

অনুমিতযু  

সাম ী 

যাৱা িব ীয় বষত কৰা ৰ ািনৰ 

আধাৰত ম টফ, গ্ল,ু ৱিনৰ, পিলছ, 

হকছ, িৰেৱটছ, বুটাম, ৱল ', ছাটন, 

বেজছ, বীডছ, িচলাইৰ সূতা আিদ 

সাম ীৰ মু  আমদািনৰ 

অনুমিত হ িশ , ব  আ  চামৰাৰ 

ৰ ািনকাৰীক িদয়া হেছ। 

এই ৰহাইসমূহৰ বােব ৩১-০৩-

২০২১ৰ অি ম তািৰখ িদয়া হেছ। 

শূন   

 

৭৷ ভা াৰ ৰাধী  আ  িতকাৰী ক 

ৱাপচ/অ ায়ী েপ ৱাপচ/ব  কৰা 
 

ঃ 

নং 

িন ািৰত সাম ী 

১ িনে াি িখতৰ আমদািনৰ ওপৰত ২-২-২০২১ৰ পৰা ৩০-০৯-২০২১ৰ 

অৱিধৰ বােব ভা াৰ ৰাধী ক অ ায়ী েপ ৱাপচ লাৱা হেছ। 

(ক) পীপলছ িৰপাি ক অফ চাইনাত মূলতঃ উৎপািদত অথবা তাৰপৰা 



ৰ ািনকৃত এলয় লৰ ইট লংথ বাৰ বা ৰড, যাৰ ওপৰত অিধসূচনা নং 

৫৪/১০/২০১৮ৰ জিৰয়েত পাটনেৰাধী  লেগাৱা হিছল। 

(খ) া জল, পীপলছ িৰপাি ক অফ চাইনা আ  জামানীত মূলতঃ 

উৎপািদত বা তাৰপৰা ৰ ািনকৃত নন-ক' ব  ডৰ হাই ল ল, যাৰ 

ওপৰত অিধসূচনা নং ৩৮/২০১৯-সীমা  (এিডিড), তািৰখ ২৯-০৯-

২০১৯ৰ াৰা পাটন ৰাধী  লেগাৱা হিছল। 

(গ) পীপলছ িৰপাি ক অফ চাইনা, িভেয়টনাম আ  কািৰয়া িৰপাি কত 

মূল উৎপািদত বা তাৰপৰা ৰ ািনকৃত লৰ ট ৰা  ডা  িয 

এলুিমিনয়াম বা জংক এলেয়েৰ েটড বা কােটড, যাৰ ওপৰত 

অিধসূচনা নং ১৬/২০২০-সীমা  (এিডিড), তািৰখ ২৩-০৬-২০২০ৰ 

াৰা পাটন ৰাধী  লেগাৱা হিছল। 

২ পীপলছ িৰপাি ক অফ চাইনাত উদভূ্ত বা তাৰপৰা ৰ ািনকৃত িন ািৰত 

হট ৰা  আ  ক'  ৰা  ইনেলছ ল ট সাম ীৰ আমদািনৰ 

ওপৰত িতকাৰ/  যাক অিধসূচনা নং ১/২০১৭ সীমা  (িচিভিড) 

তািৰখ ০৭-০৯-২০১৭ৰ জিৰয়েত অিধেৰািপত কৰা হিছল, তাৰ ২-২-

২০১১ৰ পৰা আৰ  কিৰ ৩০-০৯-২০২১ লেক অৱিধৰ বােব িতস ৰণ 

কৰা হেছ। 

৩ ইে ােনিছয়াৰ পৰা উদ্ভত বা তাৰপৰা ৰ ািনকৃত ইনেলছ লৰ ট 

সাম ীৰ আমদািনৰ ওপৰত অনি ম িতকাৰী , যাক অিধসূচনা নং 

২/২০২০ সীমা  (িচিভিড) তািৰখ ৯-১০-২০২০ৰ জিৰয়েত অিধসূিচত 

কৰা হিছল, িতসংহিৰত কৰা হেছ। 

৪ সমা ায় সমী াত পীপলছ িৰপাি ক অফ চাইনা, কািৰয়া গণৰাজ , 

ইউেৰাপীয় সংঘ, দি ণ আি কা, টাইৱান, থাইেল  আ  যু ৰা  

আেমিৰকাৰ পৰা উদ্ভত বা তাৰপৰা ৰ ািনকৃত অবা িৱক ব ৱহাৰৰ 

৬০০ িমঃ িমঃ পৰা ১২৫০ িমঃ িমঃ আ  ১২৫০ িমঃ িমঃতৈক অিধক বহল 

ইনেলছ লৰ ক' - ৰা  ট সাম ীৰ ওপৰত ডা ং- ৰাধী , 

িয অিধসূচনা নং ৬১/২০১৫ সীমা  (এিডিড) তািৰখ ১১ িডেচ ৰ, 

২০১৫ আ  ৫২/২০১৭-সীমা  (এিডিড) তািৰখ ২৪ অে াবৰ, ২০১৭ৰ 

জিৰয়েত এিতয়াৈলেক কৰেযাগ  আিছল, ইয়াক সমা  হাৱাত ব  কিৰ 

িদয়া হেছ।  

 

৮৷ অন  িবিবধ পিৰৱতন 
 



ঃ 

নং 

সাম ীৰ ণী িন ািৰত সাম ী 

১ িবিবধ িফ  িনমাতাৰ াৰা পিৰধান আ  পৰ অ ায়ী 
আমদািনৰ ওপৰত ৰহাই। 

সৗৰ শ  সৃ  পিৰক না াপন কিৰবৰ বােব 

মিচেনৰী, উপকৰণ, িচ , য -পাটছ বা সহায়ক 

উপকৰৰ সকেলা সাম ীৰ িত ৰহাই খ ত কৰা 
হেছ (অিধসূচনা নং ১/২০১১ সীমা )  

২ পিৰক না আমদািন সকেলা হাই ীড ৰ'ল পিৰক নাক মুনাফা 
দান কৰা হেছ। 

৩ আই ট/ইেলক িনক
ছ 

ক উটাৰৰ বােব ি াৰত ব ৱহাৰৰ বােব ইংক 

কা জ, িৰবন এেছ িল, িৰজন িগেয়ৰ এেছ িল, 

িৰবন িগেয়ৰ কেৰজত িবিচিডৰ ৰহাই িনিৰখ 

আতঁেৰাৱা হেছ। 

৪ খলনা ৰহাই স ক য় অিধসূচনা, িয ইেলক িনক 

খলনাৰ িবিভ  য -পাটছৰ ওপৰত ৰহাই িবিচিড 

িনিৰখ দান কেৰ, তাত থকা েৱশ এটা একক 

েৱশত সময় সােপ  কৰা হেছ, আ  সই নতন 

েৱশৰ বােব ১৫% সংেশািধত িবিচিড িনিৰখ িবহীত 

কৰা হেছ। 

৫ অি ম ব ৱহাৰ 

আধািৰত ৰহাইত 

থকা িবিবধ চতৰ 

সলিন 

আই জিচআৰৰ চত 

হ'ব। 

সীমা  ৰহাইত কইবাটাও গধুৰ চত এিতয়া 
ৰহাই িনিৰখত মালৰ আমদািন (আই জিচআৰ)ৰ 

পালন কৰাৰ আশােৰ িত া কৰা হেছ। ই অি ম 

ব ৱহাৰ আধািৰত ৰহাইৰ বােব অনুসৰণৰ ব ৱ া 
সৰলীকৃত আ  মানস  কিৰব। 

 

গ। িন ািৰত সাম ীৰ ওপৰত কৃিষ আ ঃগাথঁিন আ  

িবকাশ উপকৰৰ অিধেৰাপন (২-২-২০২১ৰ পৰা) 
 

িন ািৰত সাম ীৰ ওপৰত কৃিষ আ ঃগাথঁিন আ  িবকাশ 

উপকৰৰ াৱ কৰা হেছ িয িনে াি িখত ধৰণৰঃ 



(১) সীমা ৰ স ভত 
 

সাম ী ািৱত 

উপকৰ 

(সীমা ) 

সাণ, প আ  ডােৰ বাৰ ২.৫% 

এলকহলযু  পয় পদাথ (অধ ায় ১২ৰ অধীন ) ১০০% 

ক্ ড পাম অইল ১৭.৫% 

ক্ ড ছয়ািবন আ  সূ যমখুী তল ২০% 

আেপল ৩৫% 

কয়লা, িলগনাইট আ  পীট ১.৫% 

িন ািৰত সাৰ (ইউিৰয়া আিদ) ৫% 

মটৰ ৪০% 

কাবিুল বুট ৩০% 

বুট/িচকপীছ ৫০% 

মচৰ ২০% 

কপাহ (নুধুনা) ৫% 

 

এই সাম ীৰ ওপৰত বুিনয়াদী সীমা  িনিৰখৰ বােব ভাগ-'খ' 

চাওক। ইয়াৰ অিধকাংশ সাম ীৰ ওপৰত উপেভা াৰ ওপৰত 

সামি কভােৱ কােনা অিতিৰ  বাজা নপেৰ। 
 

(২) উৎপাদন  স ভত 

প 'লৰত ২.৫ টকা িত িলটাৰ আ  িডেজলত ৪ টকা িত 

িলটাৰৰ কৃিষ আ ঃগাথঁিন আ  িবকাশ উপকৰ এআইিডিচ 

অিধেৰািপত কৰা হেছ। অন   তথা উপকৰ, এআইিডিচৰ 

অিধেৰাপনৰ পিৰণাম েপ যথা-সংেশািধত, ইয়াৰ বােব ভাগ-'খ' 



চাওক। উপেভা াৰ ওপৰত সামি কভােৱ কােনা অিতিৰ  

বাজা নপেৰ। 
 

ঙ। সমাজ কল াণ অিধভাৰ (এছডি উএছ) 
 

১ ক। অিধসূচনা নং ১২/২০১৮ সীমা  তািৰখ ২-২-২০১৮ ভাগ ভাগ কৰা 
হেছ যােত সকেলা সাম ীৰ বােব ১০ শতাংশৰ কৱল এটা এছডি উএছ 

িনিৰখ থােক 

খ। সাণ আ  পৰ বােব কৃিষ আ ঃগাথঁিন আ  িবকাশ উপকৰৰ ওপৰত 

এছডি উএছৰ পৰা ৰহাই িদয়া হেছ 

 

চ। ক ীয় উৎপাদন ত িবিবধ সাম ী 
 

১। িমি ত ই ন 

এম-১৫ প 'ল 

আ  ই-২০ প 'ল 

অন  িমি ত ই ন ( যেন ই-৫ আ  ই-১০)ৰ শাৰীত উপকৰ 

তথা অিধভাৰৰ পৰা ৰহাই চতাৱলী এই িমি ত ই ন -

দ  িনিৰখৰ াৰা িন ািৰত। 

 

ছ। ক ীয় জএছ ট অিধিনয়ম, ২০১৭ (িচ জএছ ট 

অিধিনয়ম) আ  সংযু  জএছ ট অিধিনয়ম, ২০১৭ 

(আই জএছ ট অিধিনয়ম)ৰ িবিধ অনুসিৰ িন ািৰত 

পিৰৱতনঃ 
 

জএছ ট পিৰষদৰ াৰা কৰা িনেদশৰ আধাৰত, িচ জএছ ট 

অিধিনয়ম আ  আই জএছ ট অিধিনয়মত িকছ পিৰৱতন হেছ। 

এই পিৰৱতন সই তািৰখৰ পৰা কাযকৰী হ'ব যিতয়া সয়া 
অিধসূিচত কৰা হ'ব, যথাস ৱ, ৰাজ  আ  িবধানসভাযু  ক ীয় 

শািসত েদশৰ াৰা পািৰত এেকধৰণৰ অিধিনয়মত তদনু প 

সংেশাধনৰ লগেত। 
 

ইয়াত িনে াি িখতৰ বােব উপায় অ ভ  আেছঃ- 

i. কৰদাতাক সুিবধা দান কৰা, যেন বািষক লখা পৰী া কেৰাৱা 
আ  সংেশাধন িবৱৰণৰ অিনবায আৱশ কতা আতঁেৰাৱা, -



মািণকৰণৰ আধাৰত বািষক িবৱৰিণ নিথভ  কৰা আ  ১ জলুাই, 

২০১৭ৰ পৰা নগদী ডাটাৰ ওপৰত সতুৰ ব ৱ া কৰা। 

ii. অনুসৰণত সং াৰ সাধন কৰা, যেন িনিদ  কৰ ঋণ তিতয়ােহ 

লাভ কেৰ যিতয়া যাগান ধেৰাতঁাৰ াৰা বিহগমন যাগানৰ 

িবৱৰণত যাগনীয়াৰৰ াৰা িবৱৰণ িদয়া হয়, কােনা অৱিধৰ 

অনি ম সংল কৰ বধতা, কৱল িনিদ  িবষয়ত আই জএছ টৰ 

পিৰেশাধত শূন - ৰ টং আ  তাক িবেদশী িৰত ধনৰ াি ৰ 

সেত সংেযাগ কৰা। 

iii. অিভ হণ তথা জ কৰণ, আেৰািপত জিৰমনাৰ পিঁচশ শতাংশৰ 

সমান ধনৰািশ পিৰেশাধ কিৰেলেহ আপীল নিথভ  কৰাৰ সেত 

স কযু  কৰাৰ উপিৰও অন  পিৰৱতন সাধন কৰা। 
 

জ। স  স  িকছমান অন  পিৰৱতন আেছ। বােজট 

াৱসমূহৰ সিবেশষৰ বােব, ব াখ া ক াৰকপ  আ  

অন  াসংিগক বােজট নিথপ  চাব পােৰ। 
 
 

 

 
 
 
  
 


